Notulen ALV vergadering van 25 november 2016, gehouden in het clubhuis.
Aanwezig:
Afwezig met bericht:

het bestuur (behalve clubhuiscommissaris; met bericht) en 70 leden.
15 leden

1. Opening.
De voorzitter opent om 20.00u de vergadering, geeft aan waarom clubhuiscommissaris Gerard
(herstellende van ingreep) nog niet aanwezig kan zijn en vraagt 1 minuut stilte om mevrouw Elfrink
en Jan de Gelder te gedenken.
2. Huldiging vlaggendragers en uitreiking Poelsnipbeker
Wedstrijdcommissaris Bert start met een presentatie van prachtige foto´s met bijpassende muziek,
zodat we de kandidaten al in vogelvlucht in actie zien. Daarna presenteert Bert, met daarbij
opsommend de geleverde prestaties, de volgende 14 zeilers (niet allen konden aanwezig zijn):
Hidde Grootes; Eric Vreede; Gijs de Boer; Friso Engler; Casper Kowalski; Rene Groeneveld; Bart
Lambriex; Max Warnar; Finn Holtrop; Vera ter Horst; Hanna van Goor; Auke Holtrop en Jelme en
Roelof Kuipers. Onder luid applaus zijn zij de nieuwe vlaggendragers geworden!!!
De spanning werd er even ingehouden, maar met 84 starts kreeg Casper Kowalski de Poelsnipbeker
uitgereikt. Uiteraard weer met enthousiast applaus van de leden.
Bert besluit de huldiging met zijn hartenwens: een wedstrijdtrainer te kunnen aantrekken; wie er een
weet of anderszins: kom op met je ideeën. Wilko zegt Bert en zijn wedstrijdcomité in beginsel steun
toe.
3. Notulen ALV van 1 april 2016.
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Het verslag blijft bereikbaar op
de ledensite.
N.B. De voorzitter meldt dat we in dat verslag in het vooruitzicht hebben gesteld een voorstel over
de invoering van een aspirant lidmaatschap. Uiteindelijk heeft het bestuur daarvan afgezien
vanwege een aantal zaken, ook van juridische aard (statuten).
Wel willen we betrokkenheid bij het clubgebeuren vergroten door in januari voor de nieuwe leden
(een 30-tal in 2016) een nadere kennismaking met de club/bestuur te organiseren op een
zondagmiddag. Er volgt bericht over.
Door handopsteking blijkt zeker een tiental nieuwe leden nu aanwezig te zijn; zij worden extra
welkom geheten.
3.1 Notulen ALV van 29 juni 2016
Over het grondcontract met de gemeente hebben de leden op 17 juni 2016 vergaderd en deze
vergadering kreeg zijn voortzetting op 29 juni. Toen hebben de leden het verslag van 17 juni
goedgekeurd en nu wordt het verslag van 29 juni door de vergadering goedgekeurd. Beide
verslagen zijn hiermee vastgesteld.
4 Ingekomen stukken en mededelingen.
Een 15-tal berichten van verhindering zijn binnengekomen, waaronder een brief van Goos Finnema.
Hij stelt vier onderwerpen aan de orde:
* het voor langere tijd bewonen van schepen; volgens de regels maar beperkt toegestaan, verhoogt
de kosten etc. De havencommissaris reageert hierop dat permanente bewoning zeker niet de
bedoeling is en tegengegaan moet worden, doch we zijn geen politieagent, maar handhaven in de
geest van de erfpachtsovereenkomst.
*onderhoud rijdend materieel op de haven. Vele reparaties aan de tractor, vervangen? Let op
veiligheid. Ook voor de havencommissaris staat veiligheid voorop en periodiek onderhoud voor de
voertuigen. De afgelopen 5 jaar hebben we gemiddeld ca E 1600.- per jaar aan onderhoud tractor
uitgegeven; dat is geen exorbitant bedrag in verhouding tot de waarde van de tractor.

*jeugdzeilen. Meedoen van zusterverenigingen aan wedstrijden is minder geworden, wordt
geboycot. Jeugdcommissaris erkent dat er bij afstemming met andere verenigingen wel eens wat
mis is maar benadrukt dat we goed overleg hebben en voor 2017 de zaken zo goed mogelijk op
elkaar hebben afgestemd.
*elektra bemetering op de haven: dit punt komt aan de orde bij agenda punt 7.
5. afwikkeling/evaluatie grondregeling met de gemeente.
De voorzitter memoreert dat de akte op 30 juni is getekend en dat snel daarna de toegezegde
E 150.000.- minus wat de gemeente nog aan achterstallige huisvestingskosten te vorderen had, aan
ons is uitgekeerd. Hij hoopt dat het de komende 20 jaar rustig op dit front zal blijven. De JVW zou
nu ondervinden dat erfpacht voor beroering kan zorgen. Wij hebben enige ervaring!
6. Energiesysteem op de haven.
Liander stopt met het multi-gridsysteem (selfsupporting eiland met zonnecellen; warmtepomp etc.)
en de havencommissaris geeft als belangrijkste oorzaak van het afhaken aan: het feit dat Liander
niet direct stroom mag leveren maar wel garant moest staan dat wij voor het laagste tarief stroom
geleverd zouden krijgen. We zijn en blijven op de generator aangewezen zolang de ondergrondse
kabel niet wordt aangelegd. Die toegezegde aanleg stagneert omdat de 5 jaar geleden afgegeven
vergunningen daarvoor zijn verlopen en opnieuw moeten worden aangevraagd. Waarschijnlijk
worden dan ook gasleidingen aangelegd, zodat we geen aparte opslagtank meer nodig hebben.
7. Stroomverbruik per ligplaats.
De penningmeester geeft een powerpoint-presentatie, waarbij inzicht wordt gegeven in het
stroomverbruik op de oude (Spaandamseweg) en nieuwe situatie(hier). Dat gaat ongeveer over een
verdubbeling. We hebben een behoorlijke reserve opgebouwd omdat sinds 2010 niet met Liander
kon worden afgerekend. Uit die pot wordt het nieuwe bemeterings-/pasjessysteem betaald.
De hoofdopzet van het kick 3000 systeem wordt uitgelegd en hoe dat straks in de praktijk zal
werken. Het systeem is toekomstgericht: ook toegangsdeuren/poorten kunnen hierop worden
aangesloten en op afstand bediend worden. Bij toenemend stroomverbruik willen we controle
daarop hebben en objectief het verbruik kunnen vaststellen. Het gaat om een eerlijke(re) verdeling
van de stroomkosten. Een aantal vragen worden als volgt beantwoord: Er zijn geen betrouwbare
cijfers over de verhouding stroomverbruik ligplaatsen en overig verbruik op de haven, maar meer
inzicht daarin is wel wenselijk. Het terugdringen/beheersen van het stroomverbruik gaat niet alleen
om verbruik bij ligplaatsen maar ook op overig verbruik. De loodsaansluitingen worden ook bij het
systeem betrokken. De jaarlijkse beheerskosten van het systeem bedragen ca E 230.-. Het af te
nemen vermogen kan softwarematig worden ingesteld en voor de afwezigheid van de havenmeester
op dinsdag wordt een regeling getroffen. Ook de schriftelijke vragen van Goos op dit punt (o.a.
storingsgevoeligheid en extra belasting havenmeester) worden bij de beantwoording betrokken.
Met deze toelichting wordt dit agendapunt afgesloten en wordt een pauze ingelast.
8 Begroting 2017 en tarieven 2017.
De penningmeester presenteert de begroting 2017 afgezet tegen die van 2016 en de werkelijkheid in
2015. Er zitten geen uitschieters in; verhogingen zijn te constateren voor de onderdelen erfpacht en
onderhoud/verzekering gebouwen (nieuwe regeling sinds de akte van juni 2016, waarbij al het
gebouwenonderhoud bij onze vereniging komt te liggen), en energiekosten.
We willen voor 2017 de contributie en liggelden vanwege het praktisch ontbreken van inflatie niet
verhogen. Gevraagd wordt kritisch te kijken naar de de verzekering van de barvoorraad en het
verminderen van het aantal bankrekeningen. Ook wordt een vraag gesteld over het jeugdzeilen: nu
zijn geen kosten opgenomen maar wel opbrengsten. We besluiten, na de discussie hierover, het
jeugdzeilen budgettair neutraal in de begroting op te nemen. Op een vraag over de hoogte van de
kosten voor de werkploeg wordt geantwoord dat ook de kosten van de medewerkersavond daarin
begrepen zijn.

Overigens betreft het hier een begroting, dus een raming van kosten en geen reële uitgaven.
In dit verband wordt ook ter sprake gebracht de berichtgeving over de BTW-vrijstelling voor
watersportverenigingen. Die berichten hebben het bestuur bereikt; er zou in tarief onderscheid
moeten worden gemaakt tussen sportieve en recreatieve boten. Het watersportverbond houdt over
de btw-plichtigheid en de vrijstellingen bijeenkomsten o.a. in december a.s. waaraan wij zullen
deelnemen. Wij komen dus terug op dit item.
De begroting wordt met deze toelichting en toezegging door de leden aanvaard, dat geldt ook voor
de tarieven 2017.
9 HJC plannen per commissie 2016-2017
* Watersportverbond.
Auke meldt als regiovertegenwoordiger het volgende:
– ook binnen het verbond is reuring ontstaan n.a.v. de recente btw-perikelen , zie bovenstaand.
– in de begroting van het verbond is de afdracht gelijk aan vorig jaar, er wordt in 2017 dus geen
verhoging toegepast.
– voor het eerst in jaren wordt een sluitende begroting voorgesteld.
– streven naar verbetering doorvaarbaarheid blauwe golf door Haarlem door vervroeging
brugbediening bij spits
*jeugdzeilen.
Emma van de Knaap vertelt enthousiast over de vorming van het jeugdbestuur dat nu uit 5 leden
bestaat! Applaus. De keet op het haventerrein wordt nu aangekleed en wordt langzamerhand een
echt jeugdhonk. Het gaat niet alleen om zeilen maar daarnaast kan ook gesurft worden, vlotten
gebouwd en noem maar op. Zij dankt voor alle gekregen hulp en wij hopen de jeugd zo (meer) aan
de vereniging te binden.
*evenementen.
André van Norden doet het woord ook namens Cees van Dijl die door ziekte afwezig is.
Hij laat de revue gaan over de afgelopen evenementen (o.a. terugtocht 70 man; fort IJmuiden etc) en
kondigt de komende evenementen aan. Advies: houdt voortdurend de website van de vereniging in
de gaten en als je zelf ideeën hebt of wat wil organiseren, meld je bij de evenementencommissie!!
*jubileumjaar.
Frans Hin presenteert de opzet van ons komende jubileumjaar; we blikken terug, maar kijken ook of
juist naar de toekomst. We moeten verbinden maar ook naar buiten brengen, ons aan de
Haarlemmer laten zien. Om dat gestalte te laten krijgen is een jubileumcommissie gevormd, waarin
naast Frans zitting hebben: Adse Jelles, Bernard te Horst, Yvonne en Goos Finnema, Emma van de
Knaap, Wim Telman en Janneke Hin. Deze opsomming is niet uitputtend, aanmeldingen zijn
welkom. De data van verschillende evenementen worden getoond.
Daarnaast wordt gewerkt aan een boek en een video. Bijzondere aandacht moet geschonken worden
aan de communicatie, de uitnodigingen en niet te vergeten de begroting.
Dat zijn grofweg de plannen/planning.
De voorzitter bedankt Frans en houdt een pleidooi voor een zorgvuldige communicatie. Zijn er
leden met een bijzondere belangstelling voor communicatie of weet u iemand in uw omgeving: laat
het ons weten, meld U. Voorts meldt hij de afstemming van evenementen in het tripartite overleg
met zusterverenigingen. Die kalender staat of komt op de site. Ons jubileumweekend stond gepland
op het weekend 14/15 oktober dan zou de terugtocht moeten verschuiven of vervallen. Het besluit
wordt genomen dat het jubileumweekend zo dicht mogelijk bij de feitelijke oprichtingsdatum van
2 oktober moeten komen te liggen: dus 7/8 oktober wordt het jubileumweekend en de terugtocht
wordt een week vervroegd.

*jeugdcommissaris.
Wim vertelt over de gestage instroom van nieuwe jeugdleden (50 inschrijvingen); de uitbreiding
van 10 naar 13 lessen, de wedstrijdtrainingen, beginnerscursussen, de agenda (omslaan in de
planeet; zeilclinic; zeilkamp; najaarscompetitie etc). Roept eenieder op te vertellen hoe leuk het is
mee te doen aan het jeugdzeilen. Bij de uitgang legt hij straks folders neer. Maak reclame!
Bernard t.H. nodigt hij uit om wat te zeggen over de combi. In het jubileumjaar is het de bedoeling
een 3-daagse combi met Pinksteren te organiseren, zoals ook vroeger het geval was. De
verwachting is dat dan zo´n 250 á 300 bootjes zullen meedoen! De clubhuiscommissaris zal dan wel
enige extra ondersteuning kunnen gebruiken! Als een beroep op u gedaan wordt, help dan mee.
*havencommissaris.
Peter meldt bezig te zijn met een gedeeltelijke nieuwe indeling van de boxen (meer ligplaatsen); er
wordt gewerkt aan een jollenhelling. Op de ondiepten in het water komen palen, de ingangsroute
wordt verbeterd. Inmiddels is een tent neergezet – op proef – voor botenberging en in relatie tot
vrijhouden loods in kader van jubileum. Hij hoopt in het feestjaar ook op extra menskracht van de
scouting te rekenen als dat nodig is.
HJC zal de kar trekken bij de komende vaardagen in Haarlem. Hij bedankt allen die zich hebben
ingezet en nog inzetten voor het havengebeuren en uit zijn respect voor de wijze waarop onze
nieuwe havenmeester zich inwerkt en functioneert.
*penningmeester.
Peter wijst nog eens op de vrijwilligersregeling (zie ook de site) en de procedure om te komen tot
het aanvragen van VOG-verklaringen voor de vrijwilligers. Indien we de lijn van NOC/NSF
volgen, kunnen die verklaringen gratis worden afgegeven.
*wedstrijdcommissaris.
Bert wil de evenementen in het jubileumjaar extra luister bijzetten; afstemming met onze
zusterverenigingen heeft zoveel mogelijk plaatsgevonden; alle data komen natuurlijk op de site en
in de Schuimspatten. We gaan het druk krijgen: als je ziet dat hulp nodig is, spring dan bij, meld je!
10. programma evenementencie/jubileum 2017
Dit agendapunt is al in het vorige punt behandeld.
11. Ballotage/afzien van aspirant lidmaatschap.
De voorzitter heeft dit punt al behandeld bij punt 3 van de agenda (zie boven).
12 Rondvraag.
* is er een stop op motorboot/sloep? Nee, die is er niet. Iedereen kan lid worden cfm statuten, maar
garanties voor ligplaatstoewijzing zijn er niet.
* de brief van Goos is behandeld; zie verslag hierboven
13 Sluiting.
Erelid Nico heeft de roep om versterking van de diverse groepen gehoord en maakt daar dankbaar
gebruik van door zijn groenvoorzieningsgroep te promoten. Hij spreekt zijn waardering uit voor het
bestuur en hoopt dat e.e.a. nu in rustiger vaarwater is gekomen door het afronden van het contract
met de gemeente. Ook hij uit zijn waardering voor de nieuwe havenmeester voor de soepele
overgang van de zomer naar de winter.
De voorzitter voegt nog toe dat hij blij is met deze grote opkomst van de leden en dankt de leden
voor hun aanwezigheid en hun inbreng.
Om 10.45u sluit hij de vergadering.
BD 28-11

