Haarlemsche Jachtclub
Nieuwsbrief
JULI EN AUGUSTUS 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 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.

WWW.HAARLEMSCHEJACHTCLUB.NL
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en 02 juli
Combi Muiden
juli
Zomerzeilen
juli
Klasse evenement Spanker
juli
6-uurs Race
tot 30 juli
Haarlemse Vaardagen
Voor het volledige programma kijk hier.

Jubileumnieuws
Halverwege het jubileumjaar en wat worden we
getrakteerd op prachtig zomers zeilweer. We hebben
mooie evenementen achter de rug. Eens even
terugkijken.
12-voets jollen weekend
De 12-voets jollen klasse eerde onze vereniging met
een prachtig klasse-evenement, dat in het teken stond
van onze gemeenschappelijke geschiedenis. 100 jaar
geleden was het juist het enthousiasme voor
wedstrijdzeilen in de 12-voetsjol, dat leidde tot de
oprichting van een eigen zeilvereniging. Tijdens het
jollenweekend fungeerde de Jubileumloods als eervolle
en toepasselijke ontmoetingsplek voor oude vrienden.
De H572 ‘Kolonel' van Rik Stapel stond (buiten de
wedstrijden om) opgetuigd in de loods, wat oude tijden
met recht deed herleven. De Kolonel was namelijk een
van de acht clubboten van de HJC, waar tot ver in de
jaren zestig veel in gevaren werd door jonge en oudere
clubleden.

Voorjaarstocht
Deelnemers aan de Voorjaartocht werden in de sluis
verrast met een kleine Jubileumattentie. Aan de
deelnemende schepen werd een klein flesje berenburg
uitgedeeld, in combinatie met een opdracht per schip
om op te sturen naar de Jubileumcommissie. Mooie
inzendingen zijn binnengekomen, die we tijdens het
jubileumweekend zullen delen. Het is niet iedereen
gelukt om zijn opdracht in te zenden.

Wij wijden dit aan de ontspannende werking van de
berenburg in combinatie met de hoeveelheid zon die de
deelnemers aan de Voorjaarstocht dit jaar ten deel viel.
Niet iedereen kan dan nog scherp blijven.
Pinkstercombi
Zonovergoten was ook de Pinkstercombi die speciaal in
het jubileumjaar drie in plaats van twee dagen duurde.
De jeugdige zeilers in de Optimist (A, B en C), Splash,
Laser 4.7 en RS Feva hadden het super naar hun zin en
werden op hun beurt ook getrakteerd op een portie 100
jaar jubileum-feest-beleving. Zo ontving elke
deelnemer een supercoole HJC 100 – Pinkstercombi
pet, was er een prijs voor de deelnemer met exact 100
punten in de uitslagenlijst (en degene met 99 en 102
punten) en werd de 100ste inschrijving voor het
evenement beloond. En natuurlijk speelde de
jubileumloods weer een prachtig rol in het geheel.
Op de agenda
Haarlemse Vaardagen
Deze vinden plaats van woensdag 26 t/m zondag 30
juli. De eerste twee dagen (woensdag en donderdag)
speelt het spektakel zich af in het centrum van
Haarlem. Vanaf vrijdagmiddag tot en met
maandagochtend ligt de gepavoiseerde vloot ronde –
en platbodems op het terrein van de jubilerende HJC.
Kom een kijkje nemen als je houdt van maritiem,
muziek, cultuur, spel, gezelligheid en spektakel. De
Vaardagen hebben het allemaal in zich! Houdt in ieder
geval de website in de gaten voor het laatste nieuws:
www.vaardagen.nl
Jubileumweekend
Op 7 en 8 oktober vindt het jubileumweekend plaats.
Na de zomervakantie zal al onze communicatie hierop
gericht zijn. We houden je voor nu dus nog even in
spanning. Op de HJC website kun je eerder geplaatste
berichten terugvinden.

Van de Havencommissaris
Na vele jaren is er stroom via een kabel. Helaas voor
de HJC is het toegezegd zonnepanelensysteem met
daaraan alle technische zaken niet doorgegaan, door
het niet mogen leveren van stroom door Liander.
Daartegenover staat wel dat het aggregaat met alle
overlast is verdwenen.
De test met de nieuwe bemetering van de elektrapalen
is gestart; een aantal leden die voor deze test zijn
uitgenodigd zullen hun bevindingen aan het bestuur
kenbaar maken. Dit om alle kinderziektes eruit te
kunnen halen. Na de test en eventuele aanpassingen
ontvangen alle leden (die gebruik willen maken van
stroom) een kaart en een instructie.
Daarnaast wachten wij nog op de komst van gas en
water. Het is nog niet duidelijk wanneer dat wordt
aangesloten.
Het dak van de loods aan de oostkant vertoont
mankementen, de verflaag bladdert en de coatinglaag
laat los. Hiertoe heeft de Gemeente de aannemer en
leverancier aansprakelijk gesteld, en valt het onder de
garantie. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de
beste hersteloplossing.
Het Bestuur heeft besloten dat iedereen die zijn of haar
ligplaats verlaat voor langer dan een dag /nacht,
alsmede de beoogde terugkomst of bij eerdere
terugkomst dit per mail of WhatsApp moet melden aan
de havenmeester of bij diens afwezigheid aan zijn
vervanger/ster. De Havenmeester weet dan hoe lang
een box beschikbaar is voor passanten. Het Email adres
is havenmeester@haarlemschejachtclub.nl
Bij het niet afmelden via email het voorkomen dat uw
box bezet is door een passant. Houd hier dus rekening
mee!
Johan Keesmaat heeft zich beschikbaar gesteld om
tijdens afwezigheid van de havenmeester, zijn taken
over te nemen. Johan Keesmaat is dan op dezelfde
wijze bereikbaar als de Havenmeester (email en
telefoon).
De HJC heeft momenteel geen plaatsen meer vrij voor
sloepen in het water. Het Bestuursbesluit 60%
zeilboten en 40% motorboten blijft gehanteerd blijft
ongewijzigd van kracht.

Onze clubwinkel
Door via Onzeclubwinkel bij bekende webshops te
kopen sponsort u onze club. Bekende webshops zijn
o.a. Booking.com, Hema, inktweb voor uw
printerpatronen, Wehkamp en Bol.com. Maar er zijn er
nog veel meer.
Hoe het werkt:
Zodra een lid of fan van onze vereniging via
Onzeclubwinkel doorklikt naar een webshop en een
aankoop doet krijgen wij commissie. Je doet je
aankopen bij webshops waar je toch al koopt en zoals
je gewend bent, je betaald niets extra’s
maar sponsort zo wel je club!
Klik op het plaatje van Onzeclubwinkel dat onderaan
onze HJC website staat en vind via het zoekvenster het
product, de winkel of de dienst die je zoekt. Vervolgens
klik je de webwinkel aan en shop je zoals je dat
gewoonlijk ook doet. De aankoop wordt niet gedaan bij
Onzeclubwinkel maar rechtstreeks bij die winkel.
Belangrijk: zorg er voor dat je niet eerst naar de
webshop gaat en dan pas via Onzeclubwinkel naar de
webshop. Het kan namelijk zo zijn dat er op die manier
een cookie bij de webshop van je keuze nog actief is en
daarmee het bezoek via Onzeclubwinkel (én de dus de
bestelling) niet wordt geregistreerd. Ook is het
belangrijk om te weten dat bij vele webshops het niet
mogelijk is om je bestelling in je winkelwagen te laten
en een dag later te bestellen. Er is een kans dat er dan
geen commissie kan worden berekend.
BELANGRIJK Bescherming persoonsgegevens
Op de site staan soms documenten waarin
telefoonnummers en/of mailadressen van leden staan
vermeld. Een voorbeeld daavan is de barlijst, doel van
de vermelding daar is dat leden die verhinderd zijn om
hun bardienst te doen op de voorgestelde datum en
tijdstip zelf het initiatief nemen om met een ander op
de lijst van bardienst te ruilen. Deze zelfwerkzaamheid
scheelt veel tijd. Volgens de wetgeving mogen bij
namen echter geen telefoonnummers en andere
persoonlijke data vermeld worden als die openbaar
zichtbaar zijn. Dat geldt in ieder geval voor publicaties
op het niet besloten deel van de site, en in de
Schuimspatten tenzij daarvoor (persoonlijk)
toestemming is verleend. Natuurlijk wil en moet de
HJC zich aan de wet houden.Recent is ook bezwaar
geuit bij de vermelding van deze persoonlijke
gegevens.

Het bestuur heeft daarom besloten om bij aanvraag
van het lidmaatschap hier toestemming voor te vragen
en middels de nieuwsbrief aan bestaande leden te
vragen of zij bezwaar hebben tegen vermelding.
Vanzelfsprekend maken wij van uw toestemming zo
min mogelijk gebruik.
Het bestuur verzoekt u daarom bij de secretaris
kenbaar te maken waneer u bezwaar heeft tegen
vermelding. (secretaris@haarlemschejachtclub.nl)
Mocht het zo zijn dat een relatief groot aantal leden
bezwaar heeft tegen vermelding dan zijn wij
genoodzaakt informatie die hier onderhevig aan is op
een besloten deel van de site te plaatsen. De ervaring
leert echter dat toegang daartoe door middel van een
wachtwoord etc. belemmerend werkt.
De zeilclinic 2017
Het was voor veel instructeurs de week van HJC
dinsdag voorbespreking zeilclinic woensdag EHBO
donderdag en vrijdag de reguliere lessen en
vrijdagmiddag de boodschappen en het klaarmaken en
voorbereiden van alle zaken in loods en keuken. Door
al deze inzet is de zeilclinic wederom een succes
geworden. De mails stromen binnen dat de kinderen
een superweekend gehad hebben, ondanks de harde
wind en wolken werd er gevaren, gezwommen,
gespeeld en gegeten. Super trots zijn we op alle
beginners en aspiranten die als echte kanjers het water
opgingen. Er werd getraind op het water, en op de
kant. In de middag was de waterbaan en de delta lloyd
band erg populair, na de barbecue werd er levend
stratego gespeeld op de heuvel, daarna konden de
kinderen lekker wegzakken bij de film Mohana. Zondag
begon met de warming-up, daarna een heerlijk ontbijt
en weer als voleerde zeilers het water op. In de middag
werd de clinic afgesloten met een wedstrijd.
Op facebook staan vele foto's die dit alles laten zien.
We willen iedereen die geholpen heeft, bedanken voor
een fijn en gezellig weekend.
Aankomende zeillessen zijn de kijkdagen, laat Monique
even weten of je mee wil varen met de Batavus tijdens
de lessen om de vorderingen van de kinderen te zien.
Administratie.jeugd@haarlemschejachtclub.nl

Instructeurs krijgen training in EHBO
De vraag vanuit de instructeurs was of er wat meer
met EHBO gedaan kon worden daar stond de hele
Jeugdcommissie direct achter. Heel enthousiast bood
Intesivist Marcel de Groot ook lid van de Haarlemsche
jachtclub aan om deze lessen te geven. De hele groep
instructeurs was aanwezig. In twee avonden is
gesproken over voorkomen is beter dan EHBO zoals
Marcel ons leerde dit was het begin, maar tijdens de les
hebben we alles geleerd van snijwonden schaafwonden
bewusteloosheid ademhalingsmoeilijkheden rautek,
chinlift, Head-tilt, stabiele zijligging reanimatie en nog
veel meer. Veel foto's staan ook op facebook HJC
Jeugdzeilen.
Heel blij zijn we ook met de EHBO voor kinderen
boekjes die Marcel geschonken heeft aan alle
instructeurs. In het clubhuis komt de nieuw
aangeschafte EHBO kist te hangen die weer helemaal
compleet is. We verheugen ons op de derde les die
Marcel aanbood in september te geven.
Heel veel dank hiervoor. MP

