
Haarlemsche Jachtclub 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering van 22 november 2019 

 

Aanwezig:               zes bestuursleden en een kandidaat-lid van het bestuur; zeven en  

                                               vijftig stemgerechtigde leden en vier donateurs/gasten  

Afwezig met bericht:   Ronald ter Haar, Nico Hoek, Goos Finnema, Jaap van der Leij,                              

                                               Jos Ridder, Peter Spruyt, André Weyers, Francis Weyers-Jak,                   

                                               Gerard van ‘t Wout  

            

 

1. Opening. 

De vice-voorzitter, Henk Hoogland,  opent om 20.00 uur de vergadering met een woord van 

welkom aan leden en donateurs en met een speciaal welkom aan de kandidaat voorzitter Herman de 

Bock. Met het in acht nemen van een minuut stilte worden staande de vijf leden herdacht, die na de 

vorige ALV zijn overleden: Cees van den Broek (12 mei), Frans van de Stadt (30 juli), Rob Bos (12 

augustus), Hans Ruigrok van der Werven (9 september) en Henk Knol (13 september) 

 

2. Huldiging vlaggendragers en uitreiking Poelsnipbeker 

De jeugd-wedstrijd commissaris Bernard ter Horst heeft een fraaie beeldreportage samen gesteld. 

Elders op de site van de HJC kunt u deze bekijken om te delen in ons enthousiasme. De HJC heeft 

een grote groep jeugdzeilers, die door bijzonder gemotiveerde jongeren uit eigen gelederen  wordt 

begeleid en getraind. De genoemde elf vlaggendragers krijgen van de vergadering elk een warm 

applaus voor hun prestaties. De prijs voor de meeste starts van november 2018 – november 2019 

gaat dit jaar naar Wouter de Wit. Hij mag uit handen van Bernard ter Horst de pas gerestaureerde – 

maar nog niet gepoetste - Poelsnipbeker in ontvangst nemen. Dit agendapunt wordt afgesloten met 

een fotomoment, waarvan de resultaten ook op de HJC-site te zien zullen zijn. 

 

3. Notulen ALV van 12 april 2019. 

Het verslag van de voorjaarsvergadering wordt met dank aan de maker goedgekeurd en vastgesteld.  

 

4. Ingekomen berichten.                                                                                                                                  

Van twee leden is een bericht ontvangen, te weten van Wilko Emmens en Goos Finnema.                         

Hun vragen en opmerkingen komen bij Financiën en de Rondvraag aan de orde. 

 

5. Financiële zaken/begroting 2020/tarieven 2020 

Op het scherm achter de bestuurstafel wordt de begroting op leesbare grootte weergegeven. De 

penningmeester plaatst ter verduidelijking enige opmerkingen inzake toepassing van het inflatie-

cijfer, de personeelslasten (zie verslag 12 april 2019), inkomsten bar, Arbo-eisen, vrijwilligers, 

erfpachtlasten en energie. De vraag van Wilko Emmens of de tarieven conform algemene prijsindex 

zijn verhoogd, wordt positief beantwoord. Inzake zijn vraag over de evenwichtige balans tussen 

liggelden/contributies en de lasten en de vraag “of de lasten van het meer jaren onderhoudsplan te 

dragen zijn op basis van de huidige inkomens(verdeling)” beantwoordt de penningmeester met de 

toezegging hierover tijdens de voorjaars ALV 2021 duidelijkheid te willen verschaffen. Leo Roelofs 

vraagt zich af of de uitstraling van de HJC niet te zeer gaat lijken op die van een commerciële 

haven. Hij duidt daarmee op de vermelding “knippen en scheren” voor niet-leden op de website en 

op de nieuw gepresenteerde prijslijst. De regels voor noodopvang van niet-leden ligt op het 

havenkantoor. Het is niet de bedoeling dat deze op de website komt.  De penningmeester belooft 

naar zowel de tarieven als de tekst waarin deze genoemd worden te zullen kijken en waar nodig te 

zullen aanpassen. M.b.t. een vraag van Goos Finnema over gebruik van elektra aan de 

meld/werksteiger en het voorstel om daar een vast tarief voor in te stellen, antwoordt de 

penningmeester dat dit voor leden met eigen boten vrij blijft. Leo Roelofs vraagt waarom er een 



grote prijsverhoging is van 0.22 naar 0,35 euro per Kwh. Penningmeester Peter Unkel legt uit dat 

dit nodig is om het kostendekkend te maken in verband met het grote elektriciteitsverbruik op de 

haven. 

De penningmeester kan het goede bericht brengen dat de HJC met positief resultaat door de 

procedure voor het verkrijgen van de Blauwe Vlag is gekomen. De HJC wordt op 30 januari 2020 

bij de Nationale Jury voorgedragen. Op 20 februari 2020 zal dan in Steenbergen de uitreiking 

plaatsvinden. Namens de HJC zal oud-voorzitter Wilko Emmens daar aanwezig zijn. 

Een onaangename melding betreft het feit van een omgevallen boot tijdens een van de herfst 

stormen. Door de contacten met de verzekering is duidelijk geworden dat het de HJC ontbreekt aan 

een verplichte stallingsovereenkomst en algemene voorwaarden. De penningmeester zal deze 

omissie herstellen, waarbij de HISWA-voorwaarden leidend zullen zijn. 

Als laatste meldt de penningmeester het feit dat alle leden aan hun financiële verplichtingen hebben 

voldaan. Dat danken we vooral aan de inspanning van Tineke Struijkenkamp. Zij ontvangt daarvoor 

een groot dankjewel-applaus.    

De penningmeester zelf mag vervolgens een applaus in ontvangst nemen voor zijn presentatie. 

 

6. Bestuurszaken. 

* volgens het rooster van aan- en aftreden treedt penningmeester Peter Unkel af. Er is nog niet 

voorzien in zijn vervanging. Hij zegt toe in elk geval tot de voorjaars ALV 2020 te blijven. Namen 

van potentiële kandidaten die door Leo Roelofs en Wilko Emmens waren gemeld, zijn door een 

misverstand niet door het bestuur benaderd. Dat zal alsnog gebeuren.  

* clubhuiscommissaris Gerbrand Janssen is op 23-11-2018 voor één jaar benoemd. Hij is bereid om 

er drie jaren aan toe te voegen, hetgeen door de vergadering met applaus wordt begroet. 

* de vacature van wedstrijdcommissaris blijft helaas oningevuld. 

* ruim een week voor de ALV meldde zich een kandidaat voor het voorzitterschap. Op grond van 

een gesprek met het zittende bestuur is de kandidaat via de website aan de vereniging 

gepresenteerd. De heer Herman de Bock stelt zich nu zelf met enkele woorden voor aan de 

vergadering, verwijzend naar zijn persoonlijk verhaal op de website. Herman is een zoetwater 

zeiler, die zich dit voorjaar meldde als lid bij de HJC. In korte tijd heeft hij ervaren dat de HJC een 

club is om trots op te zijn. Een club waar je graag een vrijwilligersbijdrage aan levert. Dat verwacht 

hij ook van de andere vijfhonderd leden. “We hebben met elkaar duizend handen, daar kun  je heel 

veel mee doen!”  De vergadering stemt unaniem in met zijn benoeming. 

* vice-voorzitter Henk Hoogland richt het woord tot de huidige webmaster Leo Roelofs: “Leo heeft 

zich ook in deze rol uitzonderlijk ingespannen om onze vereniging op zijn best te laten zien. Met 

gevraagde, maar zeker ook ongevraagde adviezen heeft hij het bestuur bijgestaan. Een webmaster, 

die altijd van  waar ook ter wereld, binnen vijf minuten reageert op een hulpvraag. Mag ik een 

dankbaar applaus voor Leo en Maaike, die hem hiervoor steeds heeft moeten missen.” In 

aansluiting daarop worden bloemen aan echtgenote Maaike overhandigd. Waarna Leo nog iets 

vertelt over de inzet van de Communicatiecommissie voor de maandelijkse nieuwsbrief, de website, 

facebook en instagram. Toen hij besloot te willen stoppen, meldde zich al heel snel een opvolger, 

namelijk Niels Ruigrok. Leo heeft een halfjaar samen met Niels opgetrokken om de overdracht van 

verantwoordelijkheden soepel te laten verlopen. Die begeleiding eindigt per 31 december 2019. 

Vanaf 1 januari 2020 wordt een ieder gevraagd berichten alleen via “webmaster HJC” te doen  en 

niet meer het adres van Leo als uitwijkmogelijkheid te gebruiken.  

. 

7. Bevordering inzet van leden voor clubactiviteiten.. 

Fred Zuidam herinnert de vergadering aan zijn betoog dat hij in de voorjaars ALV hield.  Het gaat 

over het probleem van te grote vrijblijvendheid inzake deelname van vrijwilligers aan werkklussen. 

Kandidaat leden bejubelen tijdens hun gesprek met de ballotage commissie het geweldige 

verenigingsleven van HJC. Ze geven aan hoezeer ze begrijpen dat een relatief laag 

lidmaatschapsbedrag en tarievenstructuur alleen mogelijk is dankzij de vrijwilligersinzet van de 

leden. Op de vragen wat hun eigen toekomstige bijdrage zou kunnen zijn, volgt een ontroerende 



opsomming van eigen vaardigheden en het benoemen van activiteiten die ze graag zullen gaan 

verrichten. Als het lid eenmaal aanvaard is, wordt het in teveel gevallen oorverdovend stil als de 

daad bij het woord gevoegd  moet worden. Op de website heeft een driekoppige werkgroep, 

bestaande uit Fred Zuidam, Ton Beeren en Henk Hoogland, de leden een drietal opties voorgelegd. 

Die zijn nu ter beoordeling van de ALV. De gekozen optie zal door de werkgroep verder worden 

uitgewerkt en aan de voorjaars ALV 2020 worden gepresenteerd. 

Meerdere leden gingen het gesprek aan met Fred Zuidam over vele zaken: de indruk dat de gender-

inzet richting man gaat bij de planning van werkzaamheden, dat mensen met een vaste baan 

overdag niet kunnen komen, de behoeften aan welk type vrijwillige arbeid beter in kaart gebracht 

kan worden, geïnventariseerd zou moeten worden wie-wat-kan, verhoogde ledenbijdrage die bij 

voldoende inzet gerestitueerd wordt, geld dat dan aanleiding tot afkoop kan worden enz.  

Na de uitvoerige gedachtewisseling werden de voorstellen in  stemming gebracht. Optie 1 (alleen 

werken aan mentaliteitsverandering) kreeg veertien stemmen, optie 3 (financieel afrekenen van 

vrijwilligersbijdrage) kreeg vier stemmen, en optie 2 (verplicht drie vrijwilligersbijdragen per jaar) 

kreeg zes en veertig stemmen. Deze optie zal door de werkgroep uitgewerkt worden voor de 

voorjaars ALV in 2020. 

 

8. HJC plannen voor 2019-2020 

* oudere jongeren: het op kleine schaal begonnen “zeilen van oudere jongeren” in Lasers ontwikkelt 

zich naar een vaste groepsactiviteit. In totaal bevat de lijst nu 36 zeilers. De groep wordt 

professioneel ondersteund door Viktor en Mariska.  

* jeugdcommissaris Monique Pals meldt dat er ruimte is voor 70 varende jeugdleden. Op dit 

moment zijn er al 53 kinderen ingeschreven; dat op donderdag- en vrijdagavond alle disciplines op 

het water zijn; dat er gewerkt wordt met “eigen teelt” jonge instructeurs; en dat vrijwilligers 

welkom zijn bij diverse activiteiten voor hand- en spandiensten. 

Er kan gezeild worden in 10 (nieuwe) Optimisten, 3 Splash-boten, 2 Polyvalken en 1 Centaur. 

In de Clubagenda staan de data van start van het seizoen, kledingbeurs, eerste les enz. Belangrijk is 

dat de werkploeg zoveel ter ondersteuning doet, denk aan de nieuwe stalling voor de Optimisten. 

*Emma van der Knaap vertelt over haar eigen geschiedenis met de HJC dankzij haar vader die 

eveneens meewerkte aan speeltuin op de dijk zonder kosten te maken. Ze laat een leuk inkijkje zien 

met een filmpje van het polyvalk weekend. In 2020 wordt begin juli opnieuw zo’n weekend 

gehouden. Net als dit jaar zal dan ook weer worden meegedaan aan de Spaarnecup, die dit jaar door 

de HJC gewonnen werd. 

*Bernard ter Horst refereert aan een mooi achter liggend seizoen. Hij wijst ook op het feit dat 

oudere jeugd uitstroomt, dat er weinig instroom is van wedstrijdzeilers, en suggereert dat de HJC 

meer activiteiten zou kunnen faciliteren, waardoor bij de HJC blijven interessanter wordt. 

* de havencommissaris meldt het camerasysteem dat door Niels Ruigrok samen met de 

havenmeester is geïnstalleerd; hij dankt de vrijwilligers die op de vrije dinsdag van de havenmeester 

dienst deden en hij vraagt nieuwe vrijwilligers zich te melden; gladde steigers werden tot nu toe met 

hoge drukspuit schoongespoten, dat gaat ten  koste van de houtvezel, daarom wordt er nu gesproeid; 

hij roept op om ladders op de boten vast te zetten om daarmee ongenode gasten de toegang te 

bemoeilijken; er zijn deze zomer 1041 overnachtingen te melden. 

Een punt van aandacht is de toegankelijkheid van de werkruimtes tijdens de winterweekenden. 

Tijdens de vorige ALV is besloten dat de havenmeester  ter compensatie van de zomerse overuren 

gedurende de maanden december, januari en februari in de weekenden vrij is. Mensen die in een 

loods willen klussen zullen met de havencommissaris een afspraak over een sleutel moeten maken. 

Wilco zal zoeken naar een eenvoudige elektronische oplossing voor openen en afsluiten. 

*Bernard ter Horst laat ons op het videoscherm zien dat de 90 zonnepanelen nu al stroom leveren.  

Hij dankt de Lasergroep, die in overleg met de Technische Commissie de panelen gelegd heeft.  

*de Clubhuiscommissaris informeert de ALV over het ingevoerde kassasysteem, waardoor er 

eenvoudiger zicht is op de omzet. De muntautomaat wordt minder gebruikt en op den duur zal deze 

verdwijnen. Op duurzaam gebied gebeurt ook e.e.a. met Ledlampen i.p.v. de oude TL-bakken. Er is 



een zuinige nieuwe vaatwasser gekomen. De schoonmaakmiddelen zijn  inmiddels  van het Eco-

keurmerk. Het oude vuilophaalcontract met Spaarnelanden zal m.i.v. januari 2020 zijn vervangen 

door een contract met GPGroot. Daardoor is er ook de mogelijkheid om afval gescheiden aan te 

leveren. Ten slotte meldt hij de goed bezochte zondagmiddaglezingen, waarmee hij het bruggetje 

maakt naar Auke Bender met het evenementenprogramma. 

 

9. Van de evenementencommissie: 

Auke Bender geeft een opsomming van het vele dat de evenementencommissie in petto heeft voor 

de leden. Enkele weken voor de ALV is het winterseizoen begonnen met een mosselmaaltijd, waar 

40 personen heerlijk van hebben genoten. Er zijn vijf zgn. derde zondagen gepland. Op de eerste 

van de serie kon Hans van Ravenzwaaij in een redelijk gevuld clubhuis veel vragen over motoren 

beantwoorden. Sinterklaas liet weten dat er zo weinig kinderen zijn  aangemeld, dat hij er daarom 

van af ziet om de HJC een bezoek te brengen. Wat wel doorgaat is het maken van kerststukjes op 14 

december en dat geldt ook de derde zondag bijenkomst (15 december) met voorlichting van 

Epifanes en Rigo Verfcentrum over lak- en verfsystemen voor schepen. 

Januari: nieuwjaarsreceptie op de 5e en op de 19e een presentatie door Jaap Brouwer, oud-

medewerker van Recreatievaart Nederland, over de mogelijke toekomst van recreatief varen. 

Februari: op de 9e de traditionele Mooie Nelloop met aansluitend boerenkoolmaaltijd en op de 16e 

komt Klaas de Jong vertellen over de geschiedenis van de rivier het Spaarne 

Maart: Vanwege groot succes opnieuw een Pubquiz en wel op zaterdag 7 maart. Op de 15e houden 

Hans Boogert van RWS en Jan Pals een verhaal over bijzonderheden van de Nieuwe Afsluitdijk. Op 

zaterdag 21 maart worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een maaltijd met bediening door 

bestuursleden. 

April: Op 1 april wordt begonnen met het te water laten van de schepen. Op de 3e is de voorjaars 

ALV. Dan worden ook de bijzonderheden meegedeeld voor het zomerprogramma. De opening van 

het seizoen is zondag 5 april. Wegens groot succes wordt er ook weer een Paasbrunch georganiseerd 

en wel op 2e Paasdag, maandag 13 april. 

Auke eindigt met een oproep om ideeën aan te leveren. 

 

10. Mededelingen over het Watersportverbond 

De gemeente Haarlem heeft op verzoek van RWS en de provincie Noord-Holland de spitssluiting 

met een half uur opgeschoven. Daardoor kan het middag konvooi van de Blauwe Golf voor de 

spitssluiting door Haarlem en de brug van Rijksweg 9. Nieuwe tijden: 16.30 – 18.30 uur. 

 

Er zijn veel negatieve reacties gekomen op de wens van het WSV om de 16 regioteams samen te 

voegen tot zes gewesten. In het land worden hoorzittingen georganiseerd om zo te inventariseren 

wat de verenigingen wel willen. Waarschijnlijk blijven regioteams gewoon hun werk doen. De 

gewesten worden een communicatie-platform voor verenigingsondersteuning. Het concrete nieuwe 

plan wordt voorjaar 2020 verwacht. 

Een probleem voor de toekomst: emissie loos varen. Vanaf 2025 mag in het centrum van 

Amsterdam alleen nog elektrisch gevaren worden, een wijdere kring wordt geleidelijk ingevoerd. 

Alleen doorgaande routes blijven open voor iedereen. Van meer steden, denk aan Leiden en Utrecht, 

worden  dezelfde regels verwacht. Aan het WSV is gevraagd om dit punt in een beleidsvisie op te 

nemen. 

Auke sluit af met een goed bericht, of eigenlijk een gerucht: het plan voor de “Sprong over het IJ” is 

door de gemeente Amsterdam met vier jaar uitgesteld. Van ambtelijke zijde wordt gezegd dat Rijk, 

gemeente en RWS niet tot overeenstemming kunnen komen. Uitstel dus, mogelijk ook afstel?  

 

11. Rondvraag. 

* In 1917 is in het eerste Clubhuis een glas-in-lood raam aangebracht. De schenker is onbekend. De 

familie Van der Mije heeft het raam ooit in beheer gekregen. Zij wilden het bij het 100-jarig 

jubileum aan de club overhandigen. Het is er toen niet van gekomen. Het HJC lid Warner Lubberink 



heeft het raam nu van de familie overgedragen gekregen en overhandigt het deze avond aan de 

clubhuiscommissaris met de vraag om het een goed plaatsje te geven in het huidige clubhuis. 

* van Goos Finnema zijn punten binnen gekomen ter bespreking. Het punt “Meten van schepen” 

wordt als een waardevolle suggestie overgenomen; het bestuur is het eens met de visie van Goos dat 

we oplettend moeten zijn dat schepen geen “woonboten” worden; betalen voor stroom aan de 

werksteiger voor leden en hun eigen boten zal het bestuur niet invoeren; de waarschuwing voor 

inbraak zal op de website komen; het controleren e het vastzetten van borgpennen en –moeren op de 

bokken zal opgenomen worden in het proces van veiligheid op de haven  

 

12. Ceremonieel moment.                                                                                                                             

Een mooi gebruik aan het eind van een ALV is het moment dat een van de ereleden het woord 

neemt. Nico Hin spreekt het bestuur toe: “Graag wil ik het bestuur bedanken voor de inzet in de 

afgelopen perioden. Zij het zonder voorzitter, maar bijzonder goed opgevangen door de vice-

voorzitter Henk Hoogland. Fijn dat er nu weer een nieuwe voorzitter is. Er zijn ook dit jaar veel 

werkzaamheden verricht, waaronder het plaatsen van zonnepanelen. Dit laatste door een ploeg, die 

niet direct tot de reguliere – min of meer grijze – ploeg behoort. Deze grijzen hebben vooraf wel 

met zorg gekeken, hoe dat allemaal zou moeten gaan. Het ging goed en snel en het zag er goed uit. 

Heel fijn allemaal. Als je nu op het terrein loopt, heb je al niet meer in de gaten dat het gedaan is. 

Zo is dat met vele zaken die gedaan zijn. Wat nog niet gedaan is, valt op en daar hebben we het dan 

meestal over…. Goed nieuws is geen nieuws hoorde ik op de radio, maar wat zou het fijn zijn als 

we iets meer de positieve kant zouden benadrukken, zoals bijvoorbeeld: Theo wat fijn dat je de 

stoelenkast zo netjes hebt opgeruimd, webmaster wat goed dat al die informatie op het net staat, wat 

ziet het terrein er weer netjes uit enz. En wat nog niet is gedaan…. Misschien ligt er al een plan 

klaar of anders maken we dat. Hierbij wens ik iedereen een hele goede winter en wat mij betreft, 

niet te koud.”  

 

13. Sluiting. 

Vice-voorzitter Henk Hoogland sluit de vergadering, dankt de leden voor hun aanwezigheid en 

inbreng en nodigt een ieder uit nog even te blijven voor een gezellige nazit met een drankje 

 

SVDM 


