Haarlemsche Jachtclub
Nieuwsbrief
NOVEMBER 2017
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 HJCwebsite. 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 Mijn HJC.
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Najaarstrainingen
Voor het volledige programma kijk hier.

Jubileumnieuws
Een superweekend!

Nu we de 100 net zijn gepasseerd (de oprichtingsdatum was
2 oktober 1917), nadert het einde van de
jubileumactiviteiten. Op 7 en 8 oktober hadden we ons
Jubileumweekend met voor ieder wat wils aan activiteiten.
Lezingen, workshops, spelletjes, bootjes bouwen, een
escape room, rondvaart, een spectaculaire manoeuvreer
slalom en voor de allerkleinsten schminken, knutselen,
voorlezen en een theatervoorstelling in het clubhuis.
Kortom: een programma voor jong en oud. Voor iedereen
tussen de 0 en 100 jaar. De receptie werd drukbezocht en
hoogtepunten waren natuurlijk de ontvangst van de
Koninklijke erepenning uit handen van de burgemeester van
Haarlem, dhr. Jos Wienen én de presentatie van het HJC
Jubileumboek, waarin de geschiedenis van 100 jaar HJC
kleurrijk in beeld is gebracht.
We hadden een groots diner voor het maximaal aantal
personen dat we konden bedienen. Het leverde een
beregezellige sfeer op. De avond werd nog bonter met het
feest in de Jubileumloods waar op de livemuziek van de
Boogie Busters in bonte kostuums flink gedanst werd. Wat
hebben we toch een hoop enthousiaste en creatieve mensen
in ons midden!
Foto’s van het jubileumweekend staan inmiddels op de site,
inclusief de foto’s met alle verklede koppels en groepen. U
kunt ze vinden door op de homepage onder ‘info’ op de
button ‘mijn HJC’ te klikken. Met de toegangscode van het
hek komt u terecht bij de foto’s. Wat rest ons nog meer?
Het was een fantastisch weekend en dank aan iedereen die
heeft meegeholpen en deelgenomen.

Bewaarnummer

Afkicken? Nee, we hebben nog één verrassing in petto. We
maken van dit jubileumjaar nog een samenvatting die we
aan alle leden gaan toesturen. Deze kunt u samen met het
jubileumboek bewaren zodat u een compleet verhaal hebt
van de HJC van 1917 tot en met 2017.

Jubileumboek afhalen

Heeft u overigens nog geen jubileumboek? U kunt deze
afhalen bij de havenmeester. Alle leden mogen een
exemplaar komen ophalen. Lekker lezen in de
wintermaanden.
Tot slot: geniet er nog even van, ons jubileumjaar. Het is
voorbij voordat je er erg in hebt.
Groeten van de Jubileumcommissie

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag
24 november in ons clubhuis om 20.00 uur. Het bestuur
hoopt op een grote opkomst, natuurlijk voor de
vlaggendragers die wij zoals gewoonlijk in het zonnetje
zetten maar vanzelfsprekend ook voor de andere
onderwerpen zoals de begroting en tarieven voor volgend
jaar, het meerjarenplan van het watersportverbond en last
but not least het voorstel om Auke Bender tot erelid te
benoemen. De volledige agenda wordt begin november
toegestuurd en bijbehorende stukken zullen dan ook op het
besloten deel van de site te vinden zijn. De ALV is HET
moment om mee te praten over de toekomst van onze club.

De najaarstrainingen

Voor de wedstrijdploeg is het nog steeds niet genoeg, die
popelen om nog eens vier weken door te gaan met de
najaarstrainingen.
De data van de najaarstrainingen zijn 5, 12, 19 en 26
november. De trainingen worden gegeven door;
Alex Engler, Wouter Steffens, Frans Hin, en een nieuw lid die
op hoog niveau gezeild heeft maar ook veel coach en
trainingservaring heeft zijn naam is Tristano.
De start is om 10.30 uur tot 16.00 uur. De laatste training
valt gelijk met de Sinterklaasviering, waardoor degene die
dat willen wat eerder af kunnen haken om naar de
Sinterklaasviering te gaan. Hier is de link naar het
inschrijfformulier.

Mosselen eten zaterdag 4 november 18.00 uur

Vroeger zeiden de mensen de R is in de maand we kunnen
weer mosselen eten, dat is niet helemaal waar; mosselen
worden tegenwoordig gekweekt en daardoor kun je ze het
hele jaar eten. Mosselen eten is heerlijk en gezond,
mosselen bevatten veel eiwitten en weinig vet bovendien
zijn mosselen rijk aan mineralen. Het vet van de mosselen
behoort tot de categorie onverzadigde vetzuren en leidt niet
tot verhoging van het cholesterolgehalte en met een heerlijk
wit wijntje erbij zijn ze nog lekkerder.
Door scherp inkopen van Henk van Beijeren kunnen we de

prijs laag houden: € 10,00. Opgeven kan hier. Geef je snel
op er kunnen maar 50 mensen mee eten en vol is vol.

Procedure bardienst

Uit gesprekken met leden merken wij dat de afspraken voor
het vervullen van een bardienst niet bij iedereen duidelijk
zijn. Daarom hierbij alles nog eens op een rijtje.
Het lidmaatschap van een vereniging brengt met zich mee
dat leden zich ook inzetten voor de vereniging. Bij de HJC is
de “bardienst” daarvan een belangrijk voorbeeld, deze wordt
als enige activiteit daadwerkelijk voor u ingepland. Hoe dat
in zijn werk gaat leggen wij hieronder uit.
Van leden die een boot op de haven stallen in het water,
loods, of op het haventerrein verwachten wij dat zij minimaal
één maal per jaar één bardienst vervullen. Dit wil niet
zeggen dat leden zonder boot niet op de barlijst gezet
kunnen worden. De leeftijd waar tussen men bardienst draait
loopt van 18 tot 70 Jaar.
Er zijn veel leden die zich o.a. bij evenementen voor de
vereniging inzetten, wij horen vaak dat men dit ziet als
vervanging van de te vervullen bardienst. Dat is niet zo. Als
al de leden die regelmatig iets doen voor de club geen
bardienst zouden hoeven draaien is de barbezetting n.l. niet
meer rond te krijgen. Ook horen wij vaak dat er afspraken
gemaakt zouden zijn dat men geen bardienst zouden hoeven
draaien. Deze afspraken blijken moeilijk te achterhalen.
Het is natuurlijk mogelijk dat door bijvoorbeeld lichamelijke
ongemakken men niet in staat is zijn dienst te vervullen. Als
u dat tijdig meldt dan houden wij daar rekening mee en
maken hier een aantekening van in het administratiesysteem
(e-captain) zodat u niet meer op de barlijst wordt gezet. Lees
hier verder.

Viswedstrijd

De traditionele viswedstrijd van HJC is dit jaar op 11
november, de start is om 13:00 uur en het eindsignaal
klinkt om 16:00 uur.
Wie o wie vangt de grootste en of meeste vis; snoek,
karper, voorn en baars, het zwemt allemaal in de haven.
Deze uitdaging is voor jong en oud, voor koffie en warme
chocolademelk wordt gezorgd. Meedoen is gratis en na het
vissen heeft onze befaamde kok Nico Hin weer een
verassingsmaaltijd klaar. Ook niet vissers zijn welkom om te
komen eten. Om de kosten van het eten een beetje te
drukken wordt er een kleine bijdrage gevraagd.

Veilig gebruik van gas aan boord

Elk jaar gebeuren er weer gasontploffingen aan boord van
pleziervaartuigen, persoonlijke ongelukken en materiële
schade zijn vaak het onnodige gevolg.
Helaas wordt door veel schippers het gevaar van een
ondeugdelijke gasinstallatie onderschat, achterstallig
onderhoud en slijtage aan de installatie zijn het gevolg.
Leo Middelkoop van GasVeilig.nl geeft 19 november een
lezing over het veilig gebruik van gas aan boord van
pleziervaartuigen, aanvang 15:00 uur. Tevens bestaat de

mogelijkheid om een afspraak te maken, om de gasinstallatie
te laten keuren.

3e Zondag van de maandborrel
Aansluitend aan de lezing van 19 november is het weer
tijd voor de inmiddels traditionele, gezellige 3e zondag
van de maand borrel.
Sinterklaas

Van onze correspondent in Spanje hebben we vernomen dat
Sinterklaas zich al aan het warm lopen is voor een bezoek
aan Nederland, en de zwarte Pieten zijn druk bezig om alle
cadeaus weer in te pakken, de stoomboot heeft een
onderhoudsbeurt gehad en staat klaar om af te varen.
Nu maar hopen dat Sinterklaas ook de haven van HJC weet
te vinden.
De aankomst van de boot verwachten we op 26 november
zo rond 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur kunnen de kinderen in
het clubhuis tekeningen maken en liedjes zingen in
afwachting van de goede Sint. De Sint wil graag weten
welke kinderen er komen, dus ouders als u het
onderstaande e-mail adres wil noteren en daar de gegevens
van het kind naar toe wil sturen, dan zorgen Sinterklaas en
zijn pieten dat ze een onvergetelijke middag hebben.
Opgeven bij: emmavanderknaap@gmail.com

Winterwerkploeg

De winterwerkploeg is weer
begonnen. Iedere woensdag
vanaf 10.00 uur wordt er
gewerkt o.l.v. de technische
commissie om onze haven nog
mooier en
gebruiksvriendelijker te
maken. Tussen de middag
wordt er gezellig een kop soep
gegeten en na afloop staat er iets sterkers te wachten. Het is
bijzonder gezellig en iedereen (m/v) is van harte welkom. In
ons fotoalbum komt u diverse impressies van de werkdagen
zien.

Mijn HJC en foto's

Omdat de pagina's 'Ledenlogin' en 'Ledenpagina' teveel op
elkaar leken heeft de Ledenpagina een nieuwe naam
gekregen nl 'Mijn HJC'. Deze pagina is te vinden in het menu
onder 'Info'. De pagina opent u met de bekende code die ook
voor het toegangshek wordt gebruikt. Op deze pagina zijn
nog steeds o.a. de bekende zaken te vinden zoals Notulen,
Financiële verslagen, oudere Schuimspatten en veel
contactpersonen. Maar ook een kolom met waar er allemaal
foto's zijn geplaatst. De bekende foto's worden op verzoek
weer geplaatst in een klassiek fotoalbum.

