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Koffie
Zeven dagen in de week is er van
10.00 tot 10.30 uur koffie in het
clubhuis. Bijzonder gezellig.
Barlijst
De barlijst is te vinden op de HJCsite onder nieuws/barlijst. De
meest actuele lijst hangt in het
clubhuis. Hier kunt u ook uw naam
invullen op een datum dat u het
schikt.
Havenmeester
Dinsdag is de vrije dag van onze
havenmeester. Wij verzoeken u
deze dag te respecteren. Ook staat
de etenstijd vermeld bij de
voordeur van de havenmeester.
Ook dan is het aardig om hem met
rust te laten. De werktijden van de
havenmeester kunt u vinden op
het mededelingenbord van het
bestuur.
Nieuws
Via Twitter en Facebook en onder
de knop 'nieuws' van onze website
worden bijna dagelijks actuele
informatie, uitslagen, foto's e.d.
geplaatst. Heeft u actuele zaken
voor deze pagina’s dan kunt u
deze sturen naar de webmaster.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt verzonden
via het e-captain systeem. In dit
systeem zit de ledenadministratie.
Mocht u een probleem hebben met
de ontvangst of een e-mailadres
wijziging o.i.d. dan graag een mail
naar de ledenadministratie. De
maand dat u de Schuimspatten
ontvangt, ontvangt u geen
Nieuwsbrief. Oudere
Schuimspatten en Nieuwsbrieven
vindt u op onze ledenpagina.
Openingstijden haven
1 april t/m 31 oktober 08.00 tot
22.30 uur
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2 april
9 april
9 april
21 april
22/23 april
22 april
23 april

Opening seizoen
Kennismakings– en theoriedag jeugdzeilen
2dehands zeilkleding beurs
Uitleg nieuwe wedstrijdreglement
Openingswedstrijden HJC
Openingsfeest
Omslaan in de optimist in de Planeet
Voor het volledige programma kijk hier.

Opening seizoen
Zondag 2 april nodigt het bestuur alle leden graag uit
bij de opening van het vaarseizoen. Traditie getrouw
gebeurt dat om 16.00 uur met het hijsen van de
clubvlag onder het zingen van clublied begeleid door
ons shantykoor. Daarna heffen wij graag het glas op
een goed vaarseizoen en een prachtig jubileumjaar. U
komt toch ook?
Van de voorzitter:
Jubileum clubvlaggen
Alle leden kunnen bij de havenmeester de ter
gelegenheid van het 100 jarig bestaan ontworpen
jubileumvlag ophalen.
Deze vlag is gedrukt in een eenmalige oplage, dus
wees er zuinig op.
Schepen te water
Zoals in de Schuimspatten aangekondigd zouden de
schepen die op de wal staan in de laatste week van
maart te water worden gelaten. Het bestuur heeft
de indruk dat lang niet iedereen aan de slag is om
zijn/haar boot daarvoor tijdig klaar te hebben.
Vertraging bij de tewaterlating dreigt de planning
voor de verschillende evenementen de komende
weken in de war te schoppen. De
havencommissaris vraagt u contact met de
havenmeester op te nemen om een afspraak te
maken voor de tewaterlating van uw boot.
Eventuele noodzakelijke tussentijdse verplaatsing
van uw schip worden in rekening gebracht. Wij
rekenen op uw medewerking.

Elektriciteit op de steigers /
ligplaatsbemetering
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is
meegedeeld dat de aanleg van de elektriciteiten
kasten met bemetering flink opschiet.
Afgesproken is dat zodra de kinderziektes, die
ongetwijfeld eerst aan het licht zullen komen, zijn
opgelost formeel gestart zal worden met de
doorbelasting aan de ligplaats-houders.
De verwachting is dat eind mei het geval zal zijn.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.
Liggelden/BTW
Tijdens de ALV is de veranderde BTW wetgeving
aan de orde geweest. De penningmeester heeft aan
de hand van een presentatie de effecten, gebaseerd
op het jaar 2016, inzichtelijk gemaakt. Het is een
complexe materie en de effecten op de winst en
verliesrekening van de HJC zijn sterk afhankelijk
van de investeringen dit de HJC jaarlijks
doet. Daarom is besloten is vanaf 01-01-2017 het
bruto liggeld bij u in rekening te brengen. Dit
betekent dat de kosten in Euro's ongewijzigd
blijven. In de loop van dit jaar bekijkt het bestuur
wat de effecten zijn en of aanpassing van de
tarieven aan de orde is. Binnenkort kunt u de
tweede termijn van de winterstallings-nota
tegemoet zien.
Met vriendelijke groet,
Wilko Emmens
Voorzitter Haarlemsche Jachtclub
Van het jeugdzeilen:
De zeilgroepen zijn inmiddels ingedeeld.
De kennismaking theoriedag is op zondag 9 april
van 13.00-16.00 uur. De ouders zijn het eerste half
uur ook van harte uitgenodigd. We starten de
middag met het indelen per groep, alle instructeurs
zullen aanwezig zijn om kennis te maken met de
groep welke ze dit jaar zullen begeleiden. Na de
algemene informatie wordt er per niveau gewerkt
aan de theorie, zodat alle kennis weer boven komt
drijven.
Om 15.30, als de ouders weer terugkomen op de
haven, is de zeilkledingbeurs, als er ouders zijn
die nog zeilkleding, zwemvesten, laarsjes, petjes,
mutsen en misschien zelfs droogpakken hebben
waar andere kinderen weer plezier aan kunnen
hebben, neem dat dan alsjeblieft mee, bij veel
aanbod zullen er tafels klaarstaan waar de spullen
uitgestald kunnen worden.

Omslaan in zwembad ‘De Planeet’ zondag 23
april van 15.00 tot 17.00 uur in ‘Zwembad de
Planeet’ Planetenlaan 15, 2024 EN Haarlem. We
gaan weer oefenen in het omslaan met de
optimisten in het zwembad. Er zijn veel beginnende
cursisten die onze eerste aandacht nodig zullen
hebben, maar ben je aspirant en wil jij ook nog
van tevoren wat oefenen, of wil je helpen mail dan
even naar Monique Pals en neem dan de volgende
kleding mee voor in het water: zwemgoed, T-shirt,
korte broek, ‘schone’ gympen en zwemvest (heel
belangrijk, niet vergeten!).
In de volgende nieuwsbrief zal aanvullende
informatie volgen over de zeillessen.
Uitleg nieuw RVW
Op vrijdagavond 21 april is in het clubhuis van de
Haarlemsche Jachtclub een uitleg van de nieuwe regels
RVW. Alle wijzigingen die van belang zijn voor de
zeilers worden behandeld. Deze avond is toegankelijk
voor alle (wedstrijd) zeilers van de HJC, HZV en JVW en
begint om 20.00 uur. Hoe lang het duurt hangt af van
de vragen en de hoeveelheid wijzigingen. Tijdens deze
avond is het nieuwe RVW te koop (om voldoende
boekjes te hebben voor iedereen hoor ik graag even of
u komt en een boekje wilt via
wedstrijd@haarlemschejachtclub.nl) Klik hier voor
verdere informatie.
Openingswedstrijden HJC, HZV, JVW
vanuit de HJC op 22 en 23 april.
Programma:
• Zaterdag vanaf 11:00 uur inschrijven
• 1ste start om 14:00 uur
Zaterdagavond een zeilersmaaltijd en daarna een
feestavond, m.m.v. The BieT
• Zondag 1ste start om 10:30 uur
• Ca. 16:00 uur prijsuitreiking
Bij voldoende deelname varen optimist en laser een
eigen baan.
Opening HJC Jeugdhonk
Afgelopen maanden is keihard gewerkt aan het
realiseren van het HJC jeugdhonk. De grote opening
van deze gezellige ‘hang-out’ voor jeugdleden vindt
plaats tijdens de opening van het jubileumseizoen van
de HJC op zondag 2 april om 16.00u.

Jubileumnieuws:
Jubileumloods
Het eerste weekend van april komt de botenloods vrij
en wordt deze omgetoverd tot Jubileumloods.
Gedurende het hele jaar vormt de jubileumloods de
ontmoetingsplek waar heden, verleden en toekomst
samenkomen. Nieuwsgiering naar het verhaal van 100
jaar HJC? Dan moet je tijdens evenementen zeker een
keer een kijkje komen nemen in de mooi versierde
loods.
Jubileum Jeugd Krant
Tijdens de openingswedstrijden (22-23 april) lanceren
we eenmalig de Jubileum Jeugd Krant, een krantje
gemaakt voor en door jeugdleden in samenwerking met
de jubileumcommissie. Hierin staan leuke weetjes over
het honderdjarig bestaan van de HJC en je vindt er ook
spelletjes, interviews en tekeningen. De Jeugd Jubileum
Krant zal het hele jaar beschikbaar zijn voor jeugdleden
en jeugdpassanten van de HJC, zolang de voorraad
strekt.
Oproep bestuur (herhaling)
Mocht je de oproep in de afgelopen Schuimspatten
hebben gemist, dan volgt deze hier nog een keer: Het
bestuur vraagt haar leden om oud-leden voor te
dragen, die in het verleden actief zijn geweest bij de
HJC. Het bestuur nodigt deze mensen graag uit voor de
receptie op zaterdag 7 oktober (16.00-18.00u). Namen
en adressen graag mailen naar:
secretaris@haarlemschejachtclub.nl.

