Haarlemsche Jachtclub
Notulen ALV vergadering van 23 maart 2018, gehouden in het clubhuis.
Aanwezig:
Afwezig met bericht:

het voltallige bestuur (6; er is geen wedstrijdcommissaris meer) en 57
leden volgens de aanwezigheidslijst
8 leden

1. Opening.
De voorzitter opent om 20.00u de vergadering met eenieder welkom te heten en vraagt 1 minuut
stilte om oud lid Gerard Kosters te gedenken.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn specifiek voor deze vergadering, behoudens een 8-tal afberichten, twee mailberichten
binnengekomen, één over wifi-verbinding die inmiddels naar genoegen van de vrager is beantwoord
en een mailbericht dat we bij de rondvraag willen behandelen.
Mededelingen:
* De voorzitter merkt op dat de nieuwjaarsrecepties op 1 januari steeds minder goed bezocht
worden. Hij verwacht dat zal toenemen als we voortaan de receptie op de tweede zondag in januari
inplannen. In de najaarsvergadering zullen we hierover een besluit vragen.
* Het blijkt moeilijk de cijfers voor de jaarrekening c.a. tijdig voor bespreking gereed te hebben. De
voorzitter stelt voor de ALV in het voorjaar voortaan te verplaatsen naar begin/half april. Ook
hierover zal in de najaarsvergadering een besluit gevraagd worden.
3. Notulen ALV van 24 november 2017.
Het vergaderingsverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Het verslag blijft
bereikbaar op de ledensite.
4. Jaarverslagen 2017.
Deze verslagen zijn al geruime tijd voor eenieder gepubliceerd op de ledensite onder Mijn HJC.
Aan de orde zijn:
* jaarverslag van de voorzitter 2017
* jaarverslag van de havencommissaris 2017
* jaarverslag van de wedstrijdcommissaris 2017 (met dank aan Bert voor het alsnog aanleveren)
* jaarverslag van de clubhuiscommissaris 2017
* jaarverslag van de jeugdcommissaris 2017.
Bij deze verslagen worden door de leden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.
Dank voor de opstellers die hebben laten zien dat er heel veel gebeurt op de haven in het belang
van de leden.
5. Consequenties BTW-regels en nieuwe Tarieven
Heel 2017 hebben we conform de voor ons geldende regels, voor het eerst BTW-vrij geopereerd.
Dus geen BTW-heffing, maar ook geen BTW-terugvordering.
De penningmeester laat op het presentatiescherm zien wat dat financieel heeft betekend. Zijn
bijdrage was ook te zien op Mijn HJC.
Per saldo hebben we louter vanwege de BTW een meeropbrengst gehad van ca E 10.000.- of in een
percentage uitgedrukt 7,3% van de opbrengsten. Dat willen we de leden teruggeven in de vorm van
een korting op liggelden met ingang van 14 april 2018.
Dat element is verwerkt in de nieuwe tarievenlijst, die wordt getoond en ook al beschikbaar was op
Mijn HJC.

Voorts is het item entreegelden apart onder de loep genomen en in een vergelijking betrokken met
14 andere verenigingen. Daaruit is de conclusie getrokken dat onze entreegelden (te) hoog zijn; we
stellen voor die te verlagen naar E 140.- (en niet de E 150.- die op Mijn HJC is aangegeven). Ook
dit bedrag is al in de nieuwe tarieflijst opgenomen. Er ontstaat discussie over (de hoogte van) het
heffen van entreegeld voor de jeugd. Jeugd moet wel lid worden (anders ontstaat btw-effect), maar
er zijn nuances aan te brengen (tot 12 jaar geen entreegeld?; andere lidmaatschapsvormen?).
Bestuur zegt toe met name over dit jeugdtarievenaspect in de najaarsvergadering met een voorstel te
komen.
Met inachtname van bovenstaande gaat de ALV akkoord met
*de BTW-korting
* het entreegeld op E 140.- te stellen
* de nieuwe tarievenlijst 2018.
6. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
Begroting 2018.
De penningmeester laat de nieuwe begroting zien, waarin de consequenties van het vorige
agendapunt al zijn verwerkt. Hij licht enige posten toe. Begroting was al in te zien op Mijn HJC.
Een vraag over de bijdrage ¨0¨ voor het Pinksterevenement wordt beantwoord met het uitgangspunt
dat dit evenement zichzelf hoort te bedruipen (kostenneutraal zijn).
De ALV gaat akkoord met de begroting 2018
Jaarverslag 2017
Ook dit wordt door de penningmeester gepresenteerd (ook gepubliceerd op Mijn HJC).
We hebben financieel een goed jaar gehad en de meeropbrengst t.o.v. de kosten ad ca. E 30.000.wordt voorgesteld over te boeken naar onze voorzieningen, te weten ca E 6000.- naar de aanschaf
rib voor de jeugd; ca E 6000.- naar onze onderhoudspot en ca E 18.000.- naar onze algemene
reserve.
De voorzitter voegt hier nog aan toe dat we bezig zijn met het opstellen van een
meerjarenonderhoudsplan (MJOP), waaruit zal moeten blijken wat we de komende jaren
(10-15jaar) zullen moeten uitgeven om onze haven veilig en bruikbaar te houden. Welke
investeringen zijn nodig in de grond, aan de gebouwen en watervoorzieningen/steigers en wat
betekent dat voor onze financiële positie en tarieven. Misschien dat we in de komende
najaarsvergadering hier wat meer over kunnen laten zien. Bart Stijger maakt een eerste opzet.
Een vraag over het verschil in tijdsbesteding van de havenmeester in de zomer en in de winter
wordt naar tevredenheid beantwoord.
Een vraag over het grote verschil debiteuren onder de vlottende activa 2017 t.o.v. 2016 wordt door
de penningmeester verklaard door ander tijdstip van factureren ivm de btw-kwestie liggelden.
De ALV gaat (voorwaardelijk; zie volgend punt) akkoord met de jaarrekening 2017.
7 Kascommissie
Wilco Dijk neemt als voorzitter kascommissie het woord en meldt dat de HJC-deskundige bij het
administratiekantoor de afgelopen weken door persoonlijke omstandigheden geen gelegenheid had
de leden te woord te staan. Dat betekent dat geen effectieve controle mogelijk was.
Het advies van Wilco aan de ALV is voorwaardelijk akkoord te gaan met de jaarrekening 2017
We verwachten dat binnen 2 tot 3 weken het rapport van de kascommissie kan worden verkregen,
waarna het door het bestuur middels een (mei)nieuwsbrief aan de leden zal worden voorgelegd met
een advies/commentaar.
Aangezien Wilco straks benoemd wordt tot havencommissaris is naast Bas van Goor en Gerard van
´t Wout nog een reservelid voor de commissie nodig. Onder applaus biedt Hans Struijkenkamp zich
aan die plek te vervullen.
De ALV stemt in met deze procedure.

8 Uitreiking HJC-waarderingsprijs
Deze prijs gaat dit jaar weer naar een familie, nl de familie Pals voor hun geweldige inzet voor de
vereniging. De jeugdcommissaris geeft in een korte speech aan waarom (o.a. ¨kinderen vragen naar
juffrouw Fleur¨) en noemt de verdiensten van de familie.
Het koperen plaatje met inscriptie past nog net op het houten bord. Luid applaus en waardering van
de leden volgt.
9. Bestuur(szaken)
* bestuurswisseling
1. Na twee bestuursperioden te hebben volgemaakt, treedt de havencommissaris Peter Vernout af.
De voorzitter schetst enige karakteristieken van Peter: doener; aanpakker; laat zich horen; is er.
Heel wat bereikt op de haven, op zijn speciale manier. Gastvrij, vele bestuursvergaderingen bij hem
en zijn vrouw Lida thuis. Een warm applaus volgt, zoals ook de waardebon (wat moet je nog kopen,
Peter?) en het bloemetje voor Lida. Peter memoreert zijn diverse werkzaamheden en vooral het
werken met mensen. Hij dankt Leo, de mensen van de technische werkgroepen, bestuur en vele
leden. Hij is blij met zijn opvolger, Wilco Dijk en overhandigt hem zijn sleutels, stropdas en
speldje.
We hadden twee Peters in het bestuur, en nu, voor de continuïteit, een Wilko en Wilco.
Hiermee, ook met instemmend applaus van de ALV, is Wilco benoemd. Hem wordt veel succes
toegewenst.
* vacature wedstrijdcommissaris
2. Na het tussentijdse vertrek van Bert zijn vele gesprekken gevoerd om te komen tot opvolging.
Dat leidde helaas niet tot een fulltime commissaris, maar er is wel een bestuursaanspreekpunt voor
wedstrijden gevonden in de persoon van Frans Hin. Dank daarvoor. We bezien of daarmee de
vacature wellicht kan vervallen.
*regionieuws Watersportverbond
3. De voorzitter vertelt eerst iets over de verenigingsproblematiek in zijn algemeenheid (vergrijzing,
minder jongeren, meer ongebondenden) en de (financiële) relatie die dat heeft met het verbond.
Daarom zijn door het verbond onderzoeken aangekondigd via een brede werkgroep, waarvan de
voorzitter ook deel uitmaakt. We wachten de rapportages cq conclusies af.
Vervolgens neemt onze regiovertegenwoordiger Auke het woord. De brug over het IJ zal er wel
komen; ontwerpen etc. worden er al gemaakt. In 2020 wordt definitieve besluit verwacht.
De waterplantenproblematiek heeft geleid tot een plan om óf uitvoerig over te gaan tot maaien, dat
is wel kostbaar, óf brasem uit te zetten, die dan niet weggevist mag worden (uitkoop vissers). Het
plan ligt ter besluitvorming bij de Minister. Ook is er een plan de brugbediening aan te passen door
4 x per uur te bedienen. Voor het Haarlemse meldt Auke dat een ambitiekaart Haarlemse wateren is
opgesteld met overzicht ambities op korte, middellange en lange termijn. Er is compleet
geïnventariseerd en vastgelegd wat nu aan de oevers en voorzieningen aanwezig is.
* jeugdbestuur
4. Emma van de Knaap vertelt over het organiseren van een Kaagweekend met polyvalken.
Programma, datum (zomer), inschrijving volgen nog. Het verenigingsbestuur heeft zich al positief
uitgesproken. Het jeugdhonk is zeer in trek, voor de tijdelijke opslag van zitkussens is een oplossing
gevonden. Ook houdt het jeugdbestuur zich bezig met de verplaatsing van de speeltuintje, wellicht
naar een plek bij het clubhuisterras. Er wordt een tekeningetje gemaakt met ruimtebeslag en
inrichtingsvoorstel. Een goed initiatief.
* ballotagecommissie
5. Om de betrokkenheid van nieuwe leden bij het verenigingsgebeuren te vergroten heeft de
commissie voorgesteld nieuwe leden twee keer per jaar bardiensten te laten draaien gedurende een

periode van twee jaar. Het bestuur steunt deze gedachte.
* nieuwe havenmeester
6. De voorzitter meldt het verloop van de sollicitatieprocedure (40 kandidaten), de selectie
(echtparenvoorkeur) en uiteindelijk de aanstelling van Henk en Anja als nieuw
havenmeestersechtpaar. Zie ook het stukje op de HJC-site. Per 1 april in dienst en bij de opening
van het seizoen op 8 april zal het echtpaar worden voorgesteld.
* havencommissaris
7. De nieuwe havencommissaris neemt het woord en spreekt zijn verontrusting uit over het
regelmatig verdwijnen van gereedschap uit de werkplaats in de loods. Hij verzoekt de boten en
gereedschapskisten te bezien op van de vereniging geleend materiaal en dat weer zo spoedig
mogelijk terug te bezorgen. Werkplaats is in beginsel alleen toegankelijk voor de technische
commissie en de havenmeester. Voorts meldt hij enige ligboxverplaatsingen. Ook memoreert hij dat
er nog elektropasjes bij de havenmeester of bij hem kunnen worden opgehaald; op nieuwsjaarsdag
is van die gelegenheid maar matig gebruik gemaakt.
Ook is op verzoek de werkavond op de maandag weer terug, vanaf Pasen.
* voorzittersfunctie
8. Voor alle duidelijkheid meldt de voorzitter dat hij, na zovele bestuurlijke HJC-jaren, die functie
in 2019 neerlegt. Hij hoopt dat potentiële kandidaten zich melden of aangemeld worden zodat
tijdige opvolging (en inwerking) verzekerd is.
*vog-verklaringen
9. De penningmeester heeft voor mensen die met jeugd werken codes aangevraagd bij Justitie, zodat
zij daarmee de noodzakelijke Verklaring Omtrent Gedrag kunnen aanvragen. Op die manier zijn er
voor betrokkenen geen kosten mee gemoeid.
10. Verslag evenementencommissie.
André van Norden blikt terug en constateert dat de ¨eet¨evenementen qua deelnemersaantal
teruglopen. Een vaste kern is er altijd, maar de 30/40-ers zien we te weinig. De zondagmiddagborrel
loopt goed, belangrijk zijn goede onderwerpen en sprekers. Heeft u suggesties, meldt ze.
Vissen in de haven leverde geen vis op, tijdstip zou vervroegd moeten worden?
Hij kijkt vooruit naar de voorjaarstocht, start 10 mei (hemelvaart), de terugtocht (6 en 7 oktober)
met barbecue, zeildag op de Noordzee (nu nog te weinig deelnemers; ziet het nog een maand aan!).
Hij bedankt allen die meewerken aan de evenementen, met name ook de vertrekkende Peter
Vernout.
De oproep blijft om met ideeën te komen.
De vergadering dankt André met applaus.
11. Afscheid redactie Schuimspatten (en oproep)
Monique en Yvonne worden naar voren geroepen en krijgen van de voorzitter een bloemetje en
enige warme woorden voor het vele werk dat zij al vele jaren met enthousiasme hebben gedaan
voor ons clubblad de Schuimspatten. Geweldig en een luid applaus van de vergadering.
Janneke gaat verder in op de Schuimspatten special die er aan gaat komen en die ook het einde van
het uitkomen van de Schuimspatten betekent. We ¨zien¨ dan minder van de evenementen en
ontbreken en delen van de verhalen is wel een verschraling. Dat moeten we wel opvangen. We
moeten zo veel mogelijk delen als vereniging. Zijn er mensen die handig zijn met tekst om tot
verhalen te komen? Help een (communicatie)team om dat delen met elkaar mogelijk te maken.
Fred Zuidam en Niels Ruigrok melden zich spontaan aan. Wie belangstelling heeft, meldt zich aan
bij de voorzitter.

12 Rondvraag
* Op een vraag of het elektropasje ook mobiel aangestuurd kan worden, antwoordt de
penningmeester dat dat in het verschiet ligt en wellicht ook nog andere gebruiksmogelijkheden. Als
de mogelijkheden uitgebreid worden, zullen de gebruiksinstructies worden aangepast.
* Ton B betreurt het wegvallen van (de papieren) Schuimspatten, doch onvermijdelijk. We hopen
dat de nieuwsbrief een snel en goed en actueel communicatiemiddel blijkt dat alle leden bereikt.
* het mailbericht van Wouter Coosemans ging over de speeltuin. Dat punt is aan de orde geweest bij
jeugdbestuur. Wouter zal met Emma contact opnemen over mogelijk zijn rol daarin (suggestie
speelmateriaal bij Spaarnelanden?); de pinmogelijkheden naast de muntautomaat. De
clubhuiscommissaris geeft aan dat de gesprekken met de leverancier geen goedkope oplossing te
zien gaven. Wellicht zijn er mogelijkheden in combinatie met de elektropas. Toegezegd wordt erop
terug te komen in de najaarsvergadering. Dat geldt ook voor zijn idee op de haven barbecue
plaatsen in te richten.
13 Sluiting.
Erelid Nico vraagt aan het einde van de vergadering het woord en dank het bestuur voor de inzet
voor de vereniging en de vrijwilligers voor het vele werk wat ook in de winterperiode weer verricht
is. Hij beveelt aan het wel en wee van de vereniging ook via de verslagen goed te blijven volgen om
betrokken te blijven en dankt nog een hartelijk de vertrekkende havencommissaris voor zijn
verdienste voor de vereniging.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng.
BD

