Notulen ALV vergadering van 1 april 2016, gehouden in het clubhuis.
Aanwezig:
Afwezig met bericht:

het voltallige bestuur en 54 leden.
Goke en Henk van Beijeren; Leo en Maaike Roelofs; Ewout
Lubberink; Nico Hoogland en Bert Piers.

1. Opening.
De voorzitter opent om 20.00u de vergadering en vraagt 1 minuut stilte om Ferry Jantzen en Thea
Koster te gedenken.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Degenen die bericht van verhindering hebben opgegeven (zie boven) worden voorgelezen. Er zijn
verder geen ingekomen stukken voor deze vergadering.
3. Notulen ALV van 20 november 2015.
Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Het verslag blijft bereikbaar op de
ledensite.
4. Jaarverslagen commissies 2015.
Deze verslagen zijn te lezen in de Schuimspatten 1-2016 op de ledensite.
Aan de orde zijn:
* jaarverslag van de voorzitter 2015
* jaarverslag van de havencommissaris 2015
* jaarverslag van de wedstrijdcommissaris 2015.
* jaarverslag van de clubhuiscommissaris 2015.
* jaarverslag van de jeugdcommissaris 2015.
Bij deze verslagen worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.
Bert van Veldhuijsen meldt in aanvulling op zijn verslag met enige trots de oprichting van een
opnieuw in leven geroepen jeugdbestuur met als voorzitter: Emma van de Knaap. Zij krijgt ook het
woord en zij zal zich inzetten voor het jeugdzeilen, organiseren van jeugdevenementen etc., maar
kan dat niet alleen. Zij vraagt helpers; meld je aan! Haar e-mailadres:
vanderknaap.josette@gmail.com
Zij wordt door de vergadering veel succes toegewenst.
5. Stand van zaken overleg met de gemeente Haarlem.
We hoopten in deze ALV na ca 12? jaar een eindresultaat te kunnen melden maar er zijn toch nog
enige noten te kraken, vnl t.a.v. de door ons gewenste splitsing normaal en groot onderhoud. Ook
t.a.v. een aantal bepalingen die wat de gemeente betreft te ver met terugwerkende kracht zouden
moeten ingaan, hetgeen natuurlijk financiële consequenties impliceert. Volgende week woensdag is
er weer overleg met de Burgemeester. De wil is er beiderzijds nu snel uit te komen.
Als dat het geval is zullen we binnenkort een extra ALV uitroepen.
6. Financieel verslag met toelichting 2015.
Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen.
Omdat dat gaat over 2015 is de vm penningmeester Rix de Roo bereid de toelichting voor zijn
rekening te nemen. Onze inkomsten zijn t.o.v. het vorige boekjaar nagenoeg dezelfde gebleven;

onze lasten zijn verminderd omdat er minder aan onderhoudskosten is uitgegeven.
De ALV is het ermee eens dat van het positieve exploitatieresultaat ca E 25.000.- naar de algemene
reserve wordt overgebracht en het overige ad E 10.000.- aan de voorziening lustrumfeest (100jr)
wordt toegevoegd.
Een aantal voorzieningenposten kan gesaneerd worden, zo kan de voorziening huur water vrijvallen
omdat er meer zicht is op wat de gemeente ons t.a.v. huisvestingskosten in rekening gaat brengen.
Ook het jeugdzeilfonds kan vervallen, mogelijke kosten kunnen op andere wijze worden
gedeclareerd. De ALV stemt in met het vervallen van deze fondsen.
Zodra het contract met de gemeente definitief is, weten we voor de langere termijn waar we uit dien
hoofde financieel aan toe zijn en kunnen wellicht uitstelinvesteringen (bv extra bokkenaanschaf)
weer aan de orde komen.
Rix dankt allen die hem met de financiën geholpen hebben, met name Tineke Struikenkamp,
Yvonne Finnema en Ria Jutjens.
7 Kascommissie.
De kascommissie, bestaande uit Bert Piers en Robert Bouman, heeft de boeken gecontroleerd.
Robert doet verslag en concludeert dat de administratie een juiste weergave toont van de financiële
positie van onze vereniging en vraagt de ALV het bestuur decharge te verlenen. Onder applaus
wordt die verstrekt. De voorzitter dankt de leden van de commissie.
De huidige leden zijn bereid nog een termijn te dienen. De ALV is akkoord. Een oproep wordt
gedaan voor de uitbreiding met een reserve-lid; Wilco Dijk biedt zich aan. De ALV gaat onder
dankzegging akkoord.
8 Begroting 2016.
Deze was al in november in concept aan de ALV aangeboden. Wordt nu, na beantwoording van een
vraag van Jaap vd Leij over clubartikelen, door de ALV vastgesteld.
9 Lustrum; 100-jarig bestaan van de vereniging in 2017
Frans Hin legt uit dat het formele 100-jarige bestaan weliswaar in oktober 2017 is, maar dat we het
gehele vaarseizoen 2017 een feestjaar willen maken. Bestaande evenementen krijgen dan een
jubileumjasje aan, zoals bv de openingswedstrijden, een tocht door Haarlem met motorboten, een
evenement met andere verenigingen, pinksterweekend, jollenfeest, specifiek jeugd/scholen
uitnodigen. Uiteraard volgen nadere berichten over uitwerking etc. Op een vraag of het bestaande
budget (E 10.000.-) toereikend is, antwoordt Peter Unkel dat dat budget inmiddels is verdubbeld en
dat er in november wordt gekeken of hier nog aanvulling op benodigd is.
10. Bestuur(szaken)
* procedure winterstalling. Peter Vernout erkent dat bij het boten uit het water halen niet alles
verliep zoals het hoorde te verlopen en legt de nieuwe procedure uit; de planning moet met enige
flexibiliteit worden opgevat; we zijn een vereniging, waarbij de havenmeester met vrijwilligers
werkt. Nico Hoek (nieuw lid) meldt een vervelende ervaring; hij dacht na gesprekken op een plek
op de wal te kunnen rekenen, maar er was geen bok. Voor het feit zoals dat nu gelopen is, wordt
excuus aangeboden. Nico Hin verwoordt het algemene beleid dat het lidmaatschap van de
vereniging is losgekoppeld van het hebben van een ligplaats. Die ligplaatsgarantie kan niet gegeven
worden. Er wordt gewerkt met een lijst, urgentie. Half augustus zou duidelijk moeten zijn wie
wel/niet op de kant om dan op 30 augustus definitief te weten hoeveel bokken beschikbaar zijn. Als
een booteigenaar niet tijdig zijn boot te water laat en andere booteigenaren daardoor gehinderd
worden te water te gaan, worden extra verhaalskosten in rekening gebracht.
De uitleg van de havencommissaris over de procedure wordt met instemming aanvaard.

*energiesysteem op de haven.
Peter Unkel meldt het overleg dat met Alliander loopt over de vervanging van de dieselgenerator.
We worden qua energie selfsupporting. We krijgen zonnepanelen, accucontainers, een speciale cvketel die ook elektriciteit kan leveren en als back-up een kleine dieselgenerator.
Alliander garandeert hiermee een goede energielevering. Alliander investeert zelf; wij stellen ruimte
beschikbaar (tegen enige vergoeding; de stallingsprijs per m2); wij betalen uiteindelijk niet meer
dan alsof wij op het landelijke energienet zouden zijn aangesloten. Warner waarschuwt voor te
vragen vergoedingen die in relatie met het grondcontract met de gemeente kunnen worden gebracht.
De afspraken worden nu in de vorm van een contract gegoten. Wilko zegt toe het conceptcontract
ook aan de denktank voor te leggen. Desgevraagd deelt Peter Vernout nog mee dat onze
toekomstige buren vooralsnog niet hierop worden aangesloten. Wij zijn een pilot-project, worden
qua energie 100% gemonitord om ervaring op te doen. We krijgen voor de laagste prijs op de
energiemarkt stroom geleverd. De plek van de warmtewinning/cv naast de toiletten zal enige
bouwkundige aanpassing vergen die in zelfwerkzaamheid kan worden uitgevoerd.
*stroomverbruiksbemetering per ligplaats.
Peter Unkel geeft aan dat het stroomverbruik op de haven behoorlijk is toegenomen en nu ca E
20.000.- op jaarbasis bedraagt. Berekend is dat bij aanschaf van een stroonmmonitorsysteem per
ligplaats het verbruik zal minderen. De aanschaf van ca E 26.000.- wordt in enige jaren
terugverdiend.
Het systeem is op afstand bedienbaar door de havenmeester; in- en uitschakeling dmv de
havenmeester of een eigen pasje. Bij afwezigheid van de eigen boot kan voor een passant het
individuele verbruik worden gemeten en verrekend. Een aantal vragen van Theo leidt ertoe dat het
bestuur overweegt voor met een slot afsluitbare stopcontacten zodat misbruik kan worden
tegengaan. Warner merkt op dat als een alternatief E 180.- per ligplaats zou kosten, dat wat nu
voorligt aanvaardbaar is.
* Vacature havenmeester.
Peter Unkel meldt de stand van zaken. Van een twintigtal aanmeldingen zijn er nu een vijftal
uitgetrechterd, waarmee door hem en Peter Vernout een aantal kandidaten voor een eerste gesprek
zullen worden uitgenodigd, bij de gesprekken met de kandidaten die voor het tweede gesprek
worden uitgenodigd, zal de voorzitter ook aanwezig zijn.
*aspirant lidmaatschap.
De voorzitter meldt dat in de ballotagecommissie weliswaar ook op de bereidheid wat (extra) voor
de vereniging te doen wordt getoetst, maar dat dat in de praktijk tegenvalt. Een aantal verenigingen
kennen daarom het aspirant lidmaatschap. Dat vereist bij ons o.a. aanpassing van de statuten.
Gepolst wordt hoe de leden hierover denken. De tendens is: bestuur werk maar uit. Het wordt wel
een lastige klus. Hoe formuleer je het actief zijn criterium; slechte ervaringen bij bardiensten bij
nauwelijks opkomst. Gewezen wordt op vereniging IJmond waar je extra diensten kan afkopen. Dat
willen we persé niet. Er komt een voorstel.
*formele benoeming van Bert van Veldhuijsen als wedstrijdcommissaris.
De ALV gaat onder applaus akkoord met de benoeming.
*Interim-voozitterschap.
Wilko wijst op de tijdelijkheid die hij aan het tussentijds aanvaarden van het voorzitterschap
verbond. Er is nog geen vervanging. Hij is bereid een vice-voorzitter als extra bestuurslid in te
werken; daartoe moeten gesprekken worden gevoerd met potentiële kandidaten uit de geschikte
leeftijdsgroep. Hij is bereid nog ca een jaar zo te blijven functioneren. De ALV stelt dit zeer op
prijs.

* Jeugdzeilen.
Wim Telman schetst hoe de uitstroom van de jeugdleden weer wat tot staan is gebracht; we zitten
nu op 56 jeugdleden. Hij dankt allen die daar hun inbreng mee gehad hebben. De theorielessen gaan
starten, evenals ook de wedstrijdtrainingen. Teambuilding staat hoog in het vaandel. Er is inmiddels
een facebooksite. Kortom: het lijkt weer de goede kant op te gaan.
* Watersportverbond.
Auke meldt een aantal items waar het watersportverbond met regiovertegenwoordigers mee bezig
is. Zoals de blauwe golf die naar het zuiden toe (H ´ meer) niet geheel vlekkeloos verloopt, maar
lopende gesprekken moeten dat oplossen.
Half juli gaat de brug bij Alphen aan den Rhijn dicht.
In september zijn stremmingen bij Den Oever.
De provincie NH en Amsterdam zijn beide bezig met een watervisie tot 2030/2040. Waar dat kan
moeten die visies geïntegreerd worden. Voor de kleine recreatievaart is voor de hele provincie geld
beschikbaar (betere ontsluitingen). Deelpresentatie tijdens komende Hiswa.
* bardienstenregeling.
Gerard had al gemeld dat Tineke Struijkenkamp met de bardienstenregeling wilde stoppen. De
beoogde vervangster haakte echter af. We zijn dus nog steeds op zoek naar een vervanger. Tineke
wil ondersteuning geven. Oproep! Wie meldt zich! Het emailadres van Tineke is:
tinekestruijkenkamp@hotmail.com
11. Ballotagecommissie.
Ton Beeren neemt het woord en meldt dat de cie 6 keer bijeen is geweest, hetgeen geresulteerd
heeft in 38 aanmeldingen.
12 HJC-waarderingsprijs.
Normaal is het een individu maar nu is na ontelbare jaren de beurt aan: DE DENKTANK, die het
bestuur al zo lang voortreffelijk bijstaat vooral in het overleg met de gemeente over de verplaatsing
van onze haven naar Schoteroog en de contractuele afwikkeling daarvan.
Als vertegenwoordigers van de denktank nemen Leonard, Jaap en Warner het schildje in ontvangst
en schroeven het vast op het erebord.
Een felicitatie en hartelijk applaus volgt van de leden.
13 Rondvraag.
* komt er een jeugdkamp? Wim antwoord positief, zie de agendapunt
* uitbreiding van het WIFI netwerk met een sterker signaal (Wim Jutjes)
*wel/niet kleine kinderfietsjes op de haven: komt op bestuursagenda
14 Sluiting.
Erelid Nico sluit, onder dankzegging aan het bestuur, de vergadering en geeft aan dat alles weer
klaar is voor de start van een mooi vaarseizoen: de vlaggenmast glimt weer; de narcissen staan in
bloei en hij overhandigt ¨gatenvuller¨ Auke en zijn vrouw Truus drank resp. bloemen voor hun
jarenlange (20!) inzet op de haven.
De voorzitter voegt nog toe: komt allen as zondag bij de opening van het seizoen om 16.00u! En
dankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng.
BD

