Haarlemsche Jachtclub
Notulen ALV vergadering van 24 maart 2017, gehouden in het clubhuis.
Aanwezig:
Afwezig met bericht:

het voltallige bestuur en 60 leden vlgs aanwezigheidslijst
7 leden

0. Jubileumvlag.
De aanwezige leden kregen bij de intekening op de aanwezigheidslijst een HJC-jubileumvlag
uitgereikt. Uiteraard is die ook voor de andere leden beschikbaar.
1. Opening.
De voorzitter opent om 20.00u de vergadering met eenieder welkom te heten en vraagt 1 minuut
stilte om Karel Vogel te gedenken.
2. Ingekomen stukken
Er zijn specifiek voor deze vergadering, behoudens een 7-tal afberichten – geen stukken
binnengekomen.
3. Notulen ALV van 25 november 2016.
Het vergaderingsverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Het verslag blijft
bereikbaar op de ledensite.
4. Jaarverslagen 2016.
Deze verslagen zijn vanaf 21 februari te lezen geweest in de Schuimspatten 1-2017 , ook verspreid
via mailing en steeds in te zien op de ledensite.
Aan de orde zijn:
* jaarverslag van de voorzitter 2016
* jaarverslag van de havencommissaris 2016
* jaarverslag van de wedstrijdcommissaris 2016.
* jaarverslag van de clubhuiscommissaris 2016
* jaarverslag van de jeugdcommissaris 2016.
Bij deze verslagen worden door de leden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.
Emma van de Knaap krijgt nu even het woord om terug te blikken op een goed jeugdjaar. Het
jeugdhonk nadert zijn voltooiing en zal op de seizoensopening klaar zijn. Binnen het jeugdbestuur
proberen we de betrokkenheid van de jeugd vast te houden en zo mogelijk te vergroten. Gewerkt
wordt aan een aantrekkelijk programma voor de jeugd. Ieder die daaraan meewerkt wordt hartelijk
bedankt.
Zij wordt met applaus door de vergadering veel succes toegewenst.
5. Stand van zaken site-vernieuwing.
De nieuwe home-page voor onze leden wordt getoond, met nieuwsblok en goede zoekfunctie die de
bekende menu-structuur aan de linkerzijde zou moeten vervangen. Ook is daarop onze nieuwe logo
te zien. Voor publicatie van foto´s op Facebook wordt toestemming gevraagd; foto´s blijven
overigens ook op de site in te zien. De periode van overleg met betrokkenen wordt nu omgezet naar

de bouwfase van de nieuwe site en deze zal waarschijnlijk einde april in werking gaan.
6. Nieuwe BTW regels en consequenties voor onze vereniging.
De Nederlandse belastingwetgeving moest in overeenstemming worden gebracht met een uitspraak
van het Europese Hof van Justitie, waardoor per 1 januari 2017 ligplaatsen c.a. van zeilboten
vrijgesteld worden van BTW en motorboten juist belast. Onze penningmeester laat aan de hand van
een powerpointpresentatie zien dat na doorrekening van onze specifieke situatie op de haven wij
ons moeten beroepen op een vrijstellingsregel (fondswervende activiteiten) waardoor al onze
havenactiviteiten vrijgesteld zijn van BTW. Dat betekent dus geen BTW-heffing, maar ook geen
BTW-terugvordering. Ook laat hij aan de hand van een geraamde berekening voor 2017 zien dat het
effect van deze maatregel bijna een neutraal effect heeft op onze exploitatie. Daarom wordt de leden
voorgesteld de brutotarieven voor 2017 te handhaven en in 2018 opnieuw te bezien of e.e.a. effect
hoort te hebben op onze tarifering. Warner L. reageert door te stellen dat door de nieuwe wetgeving
21% btw heffing voor de zeilboten achterwege moet blijven en dat dat dus direct zichtbaar moet
zijn in de tarieven (lees verlaging). Het bestuur geeft aan dat dan direct een gat in de begroting
ontstaat doordat door ons betaalde BTW dan ook niet meer in aftrek kan worden gebracht. Een
stemming door handopsteking laat zien dat het bestuursvoorstel voor het jaar 2017 wordt
aangenomen. Binnenkort zullen dus aanvullende rekeningen worden verzonden voor de periode
vanaf 1-1-2017.
7 Financieel jaarverslag over 2016
Dit verslag is vanaf eind februari op het besloten deel van onze site geplaatst en eenieder kon
daarover schriftelijk vragen stellen bij de penningmeester. Een aantal van deze vragen zijn door de
penningmeester rechtstreeks beantwoord. Een vraag van Jaap vd Leij over verzekeringen (verzeker
niet wat je zelf kan dragen) zal de penningmeester nog bezien.
Voorts laat de penningmeester aan de hand van een presentatie de belangrijkste cijfers van onze
exploitatie zien en geeft toelichting op de significante afwijkingen daarvan t.o.v. het vorig jaar.
Minder passantenopbrengsten zou verklaard kunnen worden door de brug bij Alphen. Mindere
baropbrengsten zijn ook geanalyseerd (zie bij punt 9 clubhuiscommissaris). Hogere
personeelskosten zijn verklaarbaar omdat we een periode met twee havenmeesters gewerkt hebben.
Bij de huisvestingskosten is de ten onrechte in de voorziening gereserveerde huurvergoeding voor
water vervallen en nu eenmalig ten goede gekomen van de exploitatie. De energiereservering wordt
waarschijnlijk niet aangebroken omdat we begrepen hebben dat Liander ons daarvoor kwijting heeft
verleend.
Van het positieve exploitatieresultaat wordt voorgesteld E 15.000.- onder te brengen bij de
algemene reserve en het restant ad E 5000.- toe te voegen aan het budget voor ons lustrum.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
De penningmeester dankt de leden die speciaal bij de financiën betrokken zijn.
De penningmeester maakt van de gelegenheid gebruik te melden dat de ozb-aanslag van de
gemeente voor 2017 een onaangename verrassing was. Doordat we formeel erfpachter zijn
geworden, worden we per 1-1-2017 als eigenaar aangeslagen en die tariefstelling is ongeveer 2.5
maal hoger dan die van gebruiker alleen. We zullen rekening moeten houden met een structurele
belastingverhoging van ca E 9000.- per jaar.
8 Kascommissie.
De kascommissie, bestaande uit Bert Piers en Robert Bouman, heeft de boeken gecontroleerd.
Robert meldt de afwezigheid van Bert en 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.
Nieuwe bezetting kascommissie.
Bij de vorige oproep in de ALV van 1 april 2016 had Wilco Dijk zich opgegeven voor 2017. De

ALV roept thans nog een tweede kandidaat op en mevrouw Irma Sinnige biedt zich aan. Onder
applaus benoemt de ALV deze kandidaten voor 2017.
9 Lustrum; 100-jarig bestaan van de vereniging in 2017
Frans Hin memoreert een stukje ontstaansgeschiedenis van de HJC en is met zijn jubileumgroep
goed op weg. Aan de hand van een korte presentatie toont hij het programma in hoofdlijnen voor
2017. De loods wordt omgetoverd tot jubileumloods met doeken die verhalen vertellen.
Houdt de site/nieuwsbrieven in de gaten.
Wilko meldt dat Frans in elke bestuursvergadering een half uur aanwezig is ivm hoofdlijnen,
afstemming en betrokkenheid etc. Hij spreekt zijn dank uit voor het vele werk dat wordt verricht.
Ook herhaalt hij de oproep aan de leden om oud-leden die wat voor de vereniging betekend hebben
ons – per ommegaande – te melden met naam en adres om ook hen te kunnen uitnodigen voor de
receptie in oktober.
Auke heeft van de zijde van de Provincie Nrd Holland het bericht gehad, dat het de Koning heeft
behaagd dat aan onze vereniging op 7 oktober de gouden legpenning wordt uitgereikt!!
10. Bestuur(szaken)
* bestuurswisseling
Clubhuiscommissaris Gerard vt Wout treedt af; hij memoreert zijn 3.5 jaar commissaris zijn en is
verheugd mee te delen ¨dat we weer gaan koffiezetten¨ We houden wel de machine voor
evenementen en andere varianten voor koffie, wel met een blauwe munt. De prijs voor speciaalbier
zal verhoogd moeten worden omdat het glas ook een speciale grootte heeft en we feitelijk te
goedkoop leveren. De leden gaan akkoord met een verhoging met E 1.- of 1 blauwe munt.
Wilko spreekt Gerard toe en dankt hem voor de 3.5 jaar clubhuiscommissaris zijn, zijn
deskundigheid en enorme inzet en gastvrijheid thuis als we ook daar vergaderden. Helaas dwingen
gezondheidsredenen Gerard een stapje terug te doen. Hij overhandigt Gerard een enveloppe en een
bloemetje voor zijn vrouw. Onder luid applaus overhandigt Gerard het stokje aan Arie van de
Koppel, omdat er geen tegenkandidaten zijn gesteld. Hiermee is Arie benoemd. Gefeliciteerd!
Gerard zegt hem de nodige steun toe bij de lopende zaken. Arie introduceert zichzelf en vertelt de
voorgeschiedenis en de onontbeerlijke steun die Mirjam ook levert, want alleen is het nauwelijks te
doen. Er volgt weer applaus. Arie en Mirjam: veel succes met het clubhuisgebeuren.
* Watersportverbond (Regio West Holland).
Auke meldt een aantal items waar het watersportverbond met regiovertegenwoordigers mee bezig
zijn.
Zo wordt gewerkt aan en meerjarenplan, van onder af, dus veel input moest daarvoor geleverd
worden.
Bij Lisserbroek worden duizenden woningen gebouwd: overwogen wordt daar twee extra bruggen
over de Ringvaart te bouwen. Gestreefd wordt samen met de Provincie hier aquaducten te laten
maken zodat waterverkeer minder gestremd wordt.
Sprong over het IJ: extra veerponten; brugaanleg versus tunnel.
Metrostation bij Six-haven / brugontwerp/raadsbesluit in juni as.?
Wilko sluit hierbij aan door zijn ervaring te delen vanuit een bijeenkomst Koers2017+ te
Rotterdam: hoe in verenigingsverband verdergaande vergrijzing tegen te gaan en jongeren/jeugd
meer te interesseren.
11. Uitreiking HJC-waarderingsprijs
Deze prijs gaat dit jaar naar de familie van de Knaap voor hun geweldige inzet voor de vereniging.
Niets lijkt hen teveel als een beroep op hen wordt gedaan. Hulde. Het bewuste koperen plaatje met
inscriptie wordt op het houten bord geschroefd, onder luid applaus en waardering van de leden.

12. Rondvraag.
* vervanging trekker
Peter V doet verslag van de onderhoudsproblemen met de trekker (versnellingsbak; achteras) en
raming herstelkosten E 4500.-. Vanwege de betrouwbaarheid is gekozen voor vervanging ook
omdat een goede inruilprijs verkregen kon worden. Incl ombouw van de hydraulica (nu voorop de
trekker; beter, veiliger voor de bestuurder) kostte dat E 26.500.-. We hadden een spaarpotje van niet
uitgegeven energiekosten en daaruit kon de trekker bekostigd worden. De leden hebben hier geen
probleem mee.
* werkzaamheden kabels en leidingen.
Peter U en V vertellen over de Lianderactiviteiten om tot een vaste stroom- en gasaansluiting te
komen en de koppeling daaraan van onze eigen activiteiten voor de individuele bemetering. Het
werk verloopt voorspoedig. Voor wifi en camera worden vast bekabeling aangebracht omdat dat nu
efficiënter en goedkoper kan door combinatie van werk.
*walschepen te water
Al eerder was aangegeven dat de walschepen uiterlijk 27 maart te water moeten zijn. Peter V zal
aan betrokkenen nogmaals melden dat betaald moet worden als onverhoopt een boot in de weg
blijkt te staan.
*koelvloeistof
Bij de eerste start van de motor kan de koelvloeistof/antivries worden opgevangen d.m.v. een door
Hans Struijkenkamp ter beschikking gesteld opvangbak. Dat levert minder belasting voor het
milieu.
* inwerkingtreding bemetering.
Ton B vraagt zo snel als mogelijk is daartoe over te gaan. Indien zich geen kinderziektes voordoen
zal binnen twee maanden na inwerkingtreding betaalde bemetering plaatsvinden.
Theo v M vraagt naar de afsluitbaarheid van de contactdoos. Slot is niet aanwezig; stekker en
contactdoos hebben wel hetzelfde nummer. We zien aan of nader optreden nodig is.
*een gastspreker: Henk van Beijeren
wordt aangekondigd. Hij vertelt over de Spaarnejol waarvoor eind jaren dertig/begin 40, H de
Voogt het ontwerp maakte voor de Haarlemsche Jachtclub. Toen werd een Spaarnejollenklasse
opgericht.
Henk laat een schaalmodel zien dat hij zelf heeft gemaakt aan de hand van originele tekeningen die
Auke kon bemachtigen. Vanwege ons jubileumjaar schenkt hij dit prachtige model aan de
vereniging en hoopt dat het mooie plek zal krijgen. De voorzitter bedankt Henk onder een luid
applaus van de leden.
*tegoedbon.
Peter V deelt voor eenieder een tegoedbon uit van E 10.- , gekregen van een lid, te besteden in zijn
zaak te Alkmaar.
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. Denk aan de jollensteiger, aanpassing electrakastjes etc. Ook dank aan de jubileumcommissie die
hard aan het werk is om er een gedenkwaardig jaar van te maken. Allen veel succes toegewenst.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng.
BD

