Notulen ALV vergadering 21 maart 2014
Aanwezig volgens presentielijst: 58 leden en 1 donateur
Afwezig met kennisgeving: F.Hoep, P. Vernout, J. de Gelder, K. de Jong, W. Emmens, D.
Struykenkamp, H. Struykenkamp, A. van Norden, L. Heukels, D. Huizinga, C.v. Dijl
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2.
-

-

-

-

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
Er is een moment van stilte voor de overleden heer J. Overwater.
Ingekomen stukken en mededelingen
Vragen worden besproken bij het agendapunt
Schuimspatten enquête
De voorzitter is erg positief gestemd over het invoeren van de digitale versie van de
Schuimspatten. Het is voor de redactie veel minder werk en de kostenbesparing is
aanzienlijk voor de HJC. Mogelijkheden zijn groot, b.v. het doorklikken naar de
advertenties en bewegende beelden die je kunt zien. Inschrijvingen zijn gemakkelijk in
te voeren. De enquête is goed ingevuld en de uitkomst is, dat voor die mensen die
hebben aangegeven de Schuimspatten op papier te willen ontvangen, dit blijft bestaan.
Hij bedankt Muriëlle, Yvonne, Monique en Leo voor het vele werk wat ze hebben
verricht om de digitale versie van de grond te krijgen.
Stand van zaken leden boek
Leden voor leden. We gaan e-captain meer gebruiken/integreren in onze website.
Iedereen krijgt na de ALV vergadering een uitnodiging en een eigen inlogcode. Hij/zij
kan aangeven hoe hij op de speciale ledenpagina vermeld wil worden. Er is de
mogelijkheid om bepaalde privé gegevens niet zichtbaar te maken voor alle leden. De
bedoeling is de nieuwe leden voorin (met foto) te zetten, zodat wij de nieuwe leden wat
herkenbaarder maken.
Er komt een module voor “vraag en aanbod”, zodat iedereen zijn eigen advertentie kan
plaatsen en beheren.
Tevens is er een module voor “website kleding” die in de toekomst ook gebruikt gaat
worden.
I-Deal module om betalingen voor inschrijven van b.v. wedstrijden en /of aanmeldingen
voor evenementen gelijk te kunnen afrekenen.
Stand van Zaken Gemeente
De rechtszaak betreffende WOZ hebben we, in hoger beroep, niet gewonnen. Er is
beslist dat de gemeente Haarlem de haven op stichtingskosten moet waarderen en niet
op de waarde in het economisch verkeer (die is aanzienlijk lager).
WOB. Hoger beroep is in januari geweest. De Raad van State heeft uitstel van haar
beoordeling met 6 weken aangekondigd. Het gaat hier om onze vraag over de
mailwisseling die de Gemeente met het recreatieschap gehad moet hebben (volgens
ons en volgens de erna verwijzende mails), maar waarvan de Gemeente het bestaan
ontkent
Pachtzaak. Er is op 9 mei een comparitie. Aan onze verdediging is toegevoegd dat de
gemeente Haarlem nog recht heeft op 12 hectare grond op de Slaperdijk van
Staatsbosbeheer en dat wij menen dat de Gemeente deze moet opeisen en vervolgens
tegen onze grond moet ruilen zodat wij niet meer van het

Recreatieschap/Staatsbosbeheer hoeven te pachten. De gemeente Haarlem vindt het
niet nodig hier enige actie op te nemen.
3.
4.
-

Notulen ALV d.d. 15 november 2013
Verslag is, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.
Jaarverslagen (zie ook Schuimspatten- januari 2014- voor alle verslagen)
Voorzitter. We hebben 2 nieuwe commissarissen in het bestuur, de financiën zijn
goed, 3e zondag van de maand loopt goed, minpunt zijn de nog lopende rechtszaken.
Ander continue punt van aandacht en zorg is de participatie van nieuwe leden in het
verenigingsleven dat deels goed slaagt en deels minder. Hij hoopt op een goed
verenigingsjaar met mooi weer, goede zeilsport, een geslaagde jeugdopleiding en veel
leuke evenementen.

-

Havencommissaris. Peter Vernout dankt alle vrijwilligers voor hun inzet en geeft een
kort overzicht van alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd of nog moeten worden
uitgevoerd. Zie hiervoor de tekst in Schuimspatten nummer 1-2014.
Er komt een vraag van Theo van Meerwijk, wat er nu met ons mooie AED apparaat
gaat gebeuren. Er zou een cursus worden gegeven. Peter beloofd dat dit in ieder geval
nog door gaat, ofwel met de heer De Groot, ofwel iemand die we zullen moeten gaan
betalen. Tevens nog een opmerking van Warner Lubberink over de naam van het
belangrijkste “baggerschip”. Hij merkt op dat er niet mag worden gebaggerd in onze
haven, dus dat we ook het woord niet gebruiken. Opmerking: Rob en Peter gaan nog
het werk/hijsschip nog op zijn geschiktheid bekijken waarbij de mogelijkheid om te
heien het belangrijkste criterium zal zijn. En mocht het voor de vereniging niet geschikt
zijn, zullen wij de gever, de heer Hennis de Ridder, hiervoor hartelijk bedanken.

-

Wedstrijdcommissaris. Heeft zich afgemeld, zijn verslag staat in Schuimspatten
nummer 1-2014.
Een vraag vanuit de ledenvergadering; of hij zijn mail sneller kan beantwoorden.
Tevens een vraag vanuit de leden of er op de gewonnen beker/prijs de naam/datum
van de wedstrijd, kan worden gezet. Er staan nog bekers in het clubhuis waarvan
niemand weet voor wie ze zijn.

-

Jeugdcommissaris
Bas geeft voor de laatste keer verslag over de jeugd. Zijn verslag staat in
Schuimspatten nummer 1-2014. Hij vertelt dat de sponsor, de Efteling, heeft
aangegeven wel het beloofde sponsorgeld te betalen, n.l. € 2000,- per jaar (2x), maar
geen reclame op de trailer wil. Dit om te voorkomen dat zij overspoeld worden met
vragen over donaties. Hij is erg blij met de aanschaf van de 2 Fun Jaks die de
veiligheid voor de jeugdzeilers sterk verbeterd. Hij bedankt de jeugdcommissie voor
hun sterke ondersteuning.

-

Clubhuiscommissaris.
Het verslag van de “oude” commissaris, Goos Finnema, staat in Schuimspatten
nummer 1-2014.
Gerard van ’t Wout heeft hierop een aanvulling gegeven. Hij vertelt dat hij inmiddels
redelijk ingewerkt is. Hij is bezig een beter betalingssysteem te gebruiken om de
vrijwilligers achter de bar op drukke evenementen te ontlasten. En hij gaat voor de
eerste keer de medewerkersavond verzorgen.

-

-

-

-

5.

Watersportverbond. Verslag gegeven door Auke Bender. Er spelen 3 actuele zaken.
De 1e is de petitie voor het behoud van het Toervaartnetwerk.
Door bezuinigingen moet het Rijk regionale vaarwegen overdragen aan Provincies en
Gemeentes. Dit zou kunnen resulteren in het feit dat niet alleen het onderhoud van het
vaarwater in het geding kom, maar ook het baggeren en de bediening van bruggen en
sluizen. De kans bestaat dat de vaarheffingen gaan toenemen en vaarwater onttrokken
wordt aan het toervaartnetwerk. Wij gaan landelijk, dus met verschillende sportbonden,
o.a. de wieler-hippische-en andere bonden een petitie aanbieden aan Den Haag op 8
april.
2e: Pilot blauwe golf. Doorvaart de Kaag-Noordzeekanaal vice versa. De
bedieningstijden zullen worden aangepast in de spitsuren en in juni gaan
Rijkswaterstaat en de provincie Noord Holland beginnen met een proef. Hier wordt
duidelijk over gecommuniceerd.
3e: Wachtplaats Rijksweg 9. Gaat niet door, daar er in de grond teveel kabels liggen. Er
wordt een nieuwe plek gezocht. Zal hopelijk eind 2014 zijn verwezenlijkt.
Er is al bereikt dat de doorvaart door Amsterdam niet belast gaat worden.
Verkiezing nieuwe clubhuiscommissaris
Goos Finnema neemt afscheid van het bestuur (nu officieel) omdat hij bij de vorige ALV
in november niet aanwezig kon zijn. Hij bedankt alle mensen voor hun inzet. Hij wenst
Gerard veel succes.
De voorzitter bedankt Goos nogmaals voor zijn geweldige inzet.
De voorzitter vraagt de vergadering om instemming met de benoeming van Gerard van
‘t Wout. De ledenvergadering gaat unaniem en met applaus akkoord.
Verkiezing nieuwe jeugdcommissaris
Bas van Goor neemt afscheid van het bestuur. Hij heeft zelf het stokje overgenomen
van Albert Jan Pauw. Hij geeft zijn stokje over aan Henk Warnar, d.m.v. het overdragen
van zijn HJC clubdas.
Henk stelt zich zelf voor. Heeft geen affiniteit met het zeilen, wel met water, hij is een
Marine mens en zijn zoon is een fanatiek Optimist zeiler.
Hij bedankt Bas en Ingeborg voor hun geweldige inzet en heeft erg veel zin de taak
voort te zetten.
De voorzitter bedankt Bas voor zijn enorme inzet en memoreert dat hij er met zijn hele
team in is geslaagd om een van de beste jeugdzeil-opleidingen in Nederland verder
gestalte te geven. Vervolgens vraagt de voorzitter de vergadering om instemming met
de benoeming van Henk. De ledenvergadering gaat unaniem en met applaus akkoord.

6.

Ballotagecommissie
- Verslag gegeven door Ton Beeren. We hebben 4x geballoteerd, 43 mensen gesproken,
20 aangenomen, 2 afgewezen. Het verschil in aanname van nieuwe leden komt meestal
doordat de mensen eigenlijk een ligplaats zoeken, en andere oorzaken.

Pauze
7.

Evenementencommissie
- Daar André van Norden en Cees van Deijl zich hebben afgemeld, geeft de voorzitter
een kort verslag. Het is een goed jaar geweest en er zijn veel nieuwe evenementen
gepland.

De derde zondag van de maand is b.v. een goed initiatief met verschillende lezingen die
als zeer positief worden ervaren.
Alle evenementen staan op de agenda en staan ook op de website. Henk van Beijeren
geeft een overzicht van de te plannen evenementen. Namelijk de zeil-motorboottocht met
Pasen, de zeilers stappen bij een motorboot op en varen een stukje de Vecht op. En de
motorboot vaarders kunnen een dagje meezeilen op het IJsselmeer. Verder is er in mei
nog een tochtje met een barbecue gepland naar Spijkerboor.
8.

Uitreiking HJC waarderingsprijs.
- De prijs is dit jaar uitgereikt (niet tijdens de ALV maar tijdens de medewerkersavond)
aan Muriëlle Holtrop. Zij heeft zich, achter de schermen, voor 100% ingezet voor de HJC
en wordt hiervoor hartelijk bedankt.

9.

Financieel Jaarverslag (het overzicht is u allen toegestuurd via de webmaster op 7
maart 2014)
- Rix de Roo geeft een verslag, het resultaat dit jaar is € 39.410,= positief.
De opbrengst van de zeilopleidingen is ook positief.
Bijdrage bar inkomsten. Ten opzichte van 2012 zien we een daling, en de
penningmeester legt uit, dat na onderzoek, dit grotendeels komt door extra
evenementen, b.v. door de sloepentocht in 2012.
Vraag is hoe we het positieve resultaat gaan reserveren. Wij reserveren voor onderhoud
materialen en herinvestering.
- Vraag van Rob Hoogland;
Waar zijn de subsidies gebleven. Aangevraagd en door de gemeente Haarlem in 2014
betaald. De subsidieaanvraag van 2012 voor de Optimisten: deze zijn niet toegekend
vanwege het feit dat ze 2e hands zijn gekocht, en daarvoor krijgen we geen subsidie.
- Vraag van Goos Finnema: wat kost een pinautomaat. Dit kost € 132,00 per kwartaal.
- 2e vraag van Goos: waar zitten de opstelkosten in de begroting van 2014.
Dit is nagezocht en de conclusie is dat dit waarschijnlijk in de ligplaats-opbrengsten is
verwerkt. Dit jaar (2014) wordt de post “voorzieningen opstel materialen” ad € 3000 met
€ 3500 verhoogd.
- Verzekeringen; Rix gaat het komend jaar de post verzekering onder de loop nemen. Er
is teveel onduidelijk.
- Jaap v.d. Leij: vraag over kortlopende schulden/vooruit ontvangen bedragen. Dit heeft
te maken met het gedeelde boekjaar en de wijze van facturering.
Jaap vindt ook dat wij een te “rijke” vereniging zijn. Dit vooruitlopend op het feit dat wij
nog een rekening van de Gemeente kunnen krijgen. Antwoord van Rob: wij vinden dat
wij een “herinvestering” post op de balans kunnen zetten. Immers op de oude haven
hadden wij onroerend goed in bezit en dat moest onderhouden (ooit vervangen)
worden. We zijn 1 op 1 overgegaan en zullen dus ook onze nieuwe gebouwen moeten
onderhouden (vervangingsreserve voor een geschatte levensduur van 50 jaar is 2%).
Ook al zijn we het nog niet eens met de Gemeente over de eigendom. Daarnaast zijn
onze financiën minder solide dan de andere verenigingen op de mooie Nel.

10.

Kascommissie (Anne Baljet-Dick ter Berg-Nico Zuidam)
Er is geen accountantscontrole toegepast.
De kascommissie heeft op 19 maart 2014 bij Bureau Handgraaf Administraties B.V. het
financieel jaarverslag van de HJC 2013 besproken en beoordeeld met de
penningmeester en met de Heer H. Beukman van Bureau Handgraaf Administraties B.V.
De kascommissie heeft dit jaar bijzondere aandacht besteed aan:

Bar
Ten aanzien van de bijdrage bar constateert de kascommissie dat er enkele niet geheel
verklaarbare verschillen in de maandelijkse opbrengsten en de verhouding inkopen vs.
opbrengsten zijn ontstaan in 2013 t.o.v. de voorgaande boekjaren.
Zij adviseert het bestuur hiernaar een nader onderzoek in te stellen.
- De bijdrage jeugdzeilen
Wat de bijdrage jeugdzeilen betreft is vastgesteld dat er binnen de HJC een tweetal
verschillende boekhoudsystemen bestaan, deze veroorzaken naast veel extra werk ook
onduidelijkheid.
De beide systemen zouden naar het oordeel van de commissie dienen te worden
samengevoegd, teneinde de verslaglegging verder te verbeteren.
- Afschrijvingen
Voor de Sony LCD TV en de Blue Ray en Digitenne stelt de kascommissie voor de
afschrijvingstermijn van 10 jaar te wijzigen in 5 jaar. Dit in verband met de te verwachten
technische levensduur.
De commissie adviseert de penningmeester bij volgende jaarverslagen duidelijk in het
oog lopende verschillen in de jaarrekening zoveel mogelijk vooraf schriftelijk aan te
geven.
- Steekproeven over:
Overige en Verzekeringen.
Kosten vrijwilligers.
De vooruit ontvangen bedragen.
Conclusie:
De kascommissie heeft vastgesteld dat de onderliggende administratie van de
penningmeester een zeer verzorgde indruk maakt, ook konden onze vragen adequaat
beantwoord worden.
Het geheel overziende is de kascommissie van mening dat de administratie goed verzorgd
is en het verslag-met in acht neming van bovenstaande opmerkingen-een juiste weergave
vormt van de financiële positie van de vereniging.
- Rix bedankt namens het bestuur de kascommissie.
-

11.

Benoeming kascommissie.
Vanuit de vergadering komt 1 naam naar voren t.w. Bert Piers. Wij gaan in e-captain
verder zoeken naar nog 2 leden. Onder applaus wordt Bert Piers als lid van de
kascommissie aangenomen.

12.

Rondvraag
Auke Bender vraagt aandacht voor het bestaan van de 12-voets jollen. Op 13 april wordt
er een overzicht gegeven. Het evenement zal worden gehouden op 23 en 24 augustus.
Theo van Meerwijk geeft aan dat zijn vrouw, Marja, zich moet terugtrekken van haar vele
activiteiten voor de HJC. Zij heeft haar energie nodig om te herstellen van haar ziekte en
wil ook meer tijd besteden aan andere leuke dingen met haar man. De vergadering geeft
een applaus als dank voor haar enorme inzet.
Bas van Goor: vertelt dat de combi toch weer met Pinksteren plaats vindt, maar dan niet
in 3 dagen maar in 2 dagen. Dit ook omdat er een extra combi gepland is en de agenda’s
overvol zijn. Tevens moet hij met een geheel nieuwe samenstelling het evenement
plannen.
Leo Roelofs: vraag over het waarom de aanschaf van een module voor Vraag en Aanbod
nodig is. Antwoord van de voorzitter: het is een onderdeel van de stroomlijning van de
interne organisatie en het beter gebruik maken van het softwarepakket E-captain (dit
onderdeel kost 25 euro). Het is de bedoeling dat er meer mogelijkheden voor de leden

komen en minder werk voor degene die het moeten regelen. Komende tijd wordt met alle
betrokkenen nog verder overlegd.
Goos Finnema: vraag over de Jaarclub. Antwoord voorzitter: het is een initiatief geweest
om nieuwe leden beter te integreren in de club. Dit is geen succes geworden. Voorstel is
vanuit de vergadering, de leden zelf de nieuwe leden te begeleiden.
De inlogcode voor de ledenpagina. Is het mogelijk om je gegevens aan te passen (niet
zichtbaar). Antwoord Peter Unkel: het is mogelijk bepaalde gegevens niet zichtbaar voor
iedereen te laten zijn.
Leo Roelofs maakt een opmerking over het bestuur. Hij vindt dat er te weinig rekening
gehouden wordt met de kennis van “oudere Leden”. Voorstel is meer advies te vragen.
Ingeborg van Goor geeft haar visie. Zij is het geheel eens met de opmerking van Leo,
maar vindt dat hij voorbij gaat aan het feit dat de tijden ook veranderen. Bij jongere leden
wordt ook niet altijd om informatie gevraagd.
Edwin Rijvordt: of er een mogelijkheid bestaat om een mobiele “overdekte” werkplaats te
creëren om werkzaamheden te verrichten. Antwoord Goos: is als eens besproken en het
vorige bestuur heeft besloten dat dit niet haalbaar is.
Vraag over WIFI: Antwoord voorzitter: kostenpost is € 2400. In het clubhuis is de
ontvangst zeer goed. Het signaal wat binnenkomt is te laag. Wordt verder onderzocht.
Theo vraagt om een nieuwere laptop, omreden dat deze vanaf 8 april ook niet meer
wordt ondersteund c.q. beschermd.
13.

Sluiting
Nico Hin bedankt het bestuur voor de inzet van het afgelopen jaar. Hij bedankt Bas
nogmaals voor zijn inzet, maar stelt ook dat Ingeborg volgens hem toch ook veel heeft
gedaan. Dus dank aan Ingeborg.
Hij stelt dat het gebruikelijk is dat er bij vertrekkende bestuursleden een bloemetje wordt
gegeven. Dit heb ik, als secretaris, ter harte genomen.

