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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 HJC-

site 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. 

 

01 januari Nieuwjaarsborrel 

15 januari  Lezing en 3e zondag van de maand borrel 

28 januari Wild eten 

Voor het volledige programma kijk hier. 

 

Mededelingen van de Penningmeester 
Misschien heeft u al vernomen dat er in het BTW 

regiem wijzigingen aanstaande zijn. Per 1 januari hoeft 

de HJC voor zeilboten geen BTW meer af te dragen. Dit 
geldt voor de ligplaatsen, bokken en het hellingen als 

het zeilboten betreft. 
Per 1 januari 2017 kunnen we dan ook geen BTW meer 

aftrekken voor dat gedeelte van de omzet dat 
vrijgesteld is van BTW. 

 
Voorbeeld huidige BTW regeling 

Ontvangen factuur kosten haven €100, BTW €21,  
totaal €121. 

Ligplaatsen van 3 zeilboten is per boot €100, BTW €21, 
totaal €121. 

Inkomsten 3 zeilboten €300, BTW €63, totaal €363. 
Ligplaats 1 motorboot €100, BTW €21, totaal €121. 

BTW afdracht is 63 + 21 = €84  

BTW aftrek van de kosten is €21  
 

Voorbeeld BTW regeling per 1 januari 2017 
Ontvangen factuur kosten haven €100, BTW €21,totaal 

€121. 
Ligplaatsen van 3 zeilboten is per boot €121, geen 

btw afdracht nodig. 
Inkomsten 3 zeilboten € 363, geen BTW. 

Ligplaats 1 motorboot €100, BTW €21,  totaal €121. 
 

BTW afdracht is 21% 
De verhouding in de omzet met BTW en zonder BTW 

bepaalt het percentage BTW aftrek voor de kosten.  
Dat betekent 100/363 = 27,55 % van 21 % BTW aftrek 

= 5,79 % aftrek i.p.v. 21 % 

Dat betekent dat alle kosten stijgen met 15,21 % t.o.v. 
de huidige situatie. 

BTW aftrek van de kosten is per 1 januari €5,79 i.p.v. 
€21. 

Als gevolg van deze situatie heeft het bestuur besloten 
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om de factuur voor het winterliggeld in tweeën te 

splitsen. 
U ontvangt binnenkort een factuur voor het 

winterliggeld van oktober t/m 31 december 2016. 
In januari beraadt het bestuur zich over het gegeven 

hoe we in het vervolg zullen factureren. U kunt dan in 
februari een factuur verwachten voor het tweede 

gedeelte van de winterliggelden. 
De uitkomst wordt uiteraard in de nieuwsbrief 

gepubliceerd. 
Ik wens u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 

2017. Peter Unkel 

 
Nieuwjaarsborrel op 1 januari om 16.00 uur in 

het Clubhuis 
Het bestuur wenst u prettige feestdagen en nodigt u uit 

om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en een 
goed jubileumjaar. U bent van harte uitgenodigd in het 

clubhuis op 1 januari tussen 16.00u en 18.00u om met 
ons het glas te heffen. 

 
Lezing 15 januari 2017 om 15.00 uur in het 

Clubhuis 
Zijn we in Nederland: “Klaar voor onderwater?” 

Ons nieuwe lid Harm Kappen, directeur Naval bij de RH 
Marine Group neemt ons mee in de wereld van marine-

onderzeeboten. Hij stelt de vraag: 

Het volgende decennium zijn de Walrusklasse 
onderzeeboten aan vervanging toe. De huidige boten 

zijn in Nederland gebouwd, maar is de BV Nederland 
ook in staat om hun opvolgers te bouwen? 

En wat zijn de belangen van de onderzeebootbouw in 
Nederland? 

Een inspirerende middag 
voor nieuws en 

wetenswaardigheden. 
 

 
 

 
 

 

15 januari: 3e zondag van de maand borrel 
Aansluitend aan de lezing van Harm Kappen is weer de, 

inmiddels traditie geworden, 3e zondag van de maand 
borrel. U bent van harte welkom 

 
 

 
 

 
 



 

28 januari Wild eten op de HJC 
De evenementencommissie heeft Ton Beeren weer 

bereid gevonden om zijn befaamde hazenpeper te 
bereiden en voor de liefhebbers van wild eten is dit 

altijd smullen geblazen. Op 28 januari, het wild seizoen 
is nog in volle gang, kunnen de liefhebbers hun 

smaakpupillen strelen, want dan komt Ton met zijn 
befaamde hazenpeper naar het clubhuis. Geef je snel 

op want het aantal plaatsen is beperkt. De prijs voor 
deze heerlijke hazenpeper is € 10,00 p.p. Opgeven kan 

via dit formulier waar u gelijk wordt verzocht te betalen 

met IDEAL. Op het formulier staat ook wat u moet doen 
als u geen gebruik kan maken van IDEAL. 
 

Foto’s 
Er zijn foto's, gemaakt door Theo van 

Meerwijk, geplaatst op onze Facebook pagina van het 
vissen, de ALV, Sinterklaas feest, werkdag, optuigen 

kerstboom, kerststukjes maken en het optreden van 
het Shantykoor. (U hoeft niet lid te zijn van Facebook 

om de foto’s te bekijken) 

 
Nieuws 

Kijk voor het actuele nieuws op de HJC nieuwspagina, 
op Twitter of op Facebook. 
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