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Oktober 2016

HJC NIEUWSBRIEF
Programma

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

1-2 oktober

Sluitingswedstrijden JVW

2 oktober

Excursie Fort eiland IJmuiden

7-9 oktober

Terugtocht IJsselmeer

9 oktober

2e Najaarscompetitie wedstrijden

15-16 oktober

Sluitingswedstrijden

16 oktober

Sluiting seizoen

18 oktober

Begin boten uit het water
Voor het volledige programma kijk hier.

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.

Excursie Fort IJmuiden
Voor liefhebbers en belangstellenden voor de Stelling van
Amsterdam organiseert de evenementencommissie een
excursie naar Fort IJmuiden op 2 oktober a.s. Lees verder.

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.

Terugtocht
Wederom heeft watersportvereniging de Zeevang haar haven
en clubhuis ter beschikking gesteld om het weekend van 8/9
oktober ons te ontvangen, en van daaruit met de
IJsselmeervloot terug te varen naar Haarlem. Het programma
ziet er als volgt uit: Lees verder.

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.
Zomer openingstijden haven
De openingstijden zijn van 1 april t/m 30
oktober: 09.00 uur tot 22.30 uur
Indien u buiten genoemde tijden toegang
wilt hebben tot het haventerrein kunt u
gebruik maken van een toegangscode
om het loophek open te maken.
Nieuwsbrief
De maandelijkse 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 vindt u hier en
oudere nieuwsbrieven hier.

Sluitingswedstrijden HJC
De blaadjes vallen soms alweer uit de bomen dus wordt het
tijd om de alom bekende HJC sluitingswedstrijden aan te
kondigen. Uiteraard zijn deelnemers van de andere
verenigingen rond de Mooie Nel van harte welkom! Lees
verder.
Twitter en Facebook
Volg ons op Twitter en/of Facebook. Dan wordt u regelmatig
op de hoogte gehouden van het actuele nieuws.

