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De jeugdcommissie bestaat uit meerdere afdelingen. Deze groepen zijn tijdens seizoen 2022 
samengesteld. Er is voor iedere afdeling een verantwoordelijke 

• Instructeursopleiding     Bert Wolff 
• Administratie     Mylène Destelirer 
• Administratie Omslaan Planeet en Zomerzeilen Simonne Ettema 
• Reguliere zeilopleiding    Olaf Severijnse 
• Wedstrijdzeilen     Piet Hein Schram 
• Combi organisatie    Piet Hein Schram en Jan-Willem Harwijne 
• Volwassenzeilen    Frank Boks 

 
 

In de periode tussen 2015 en 2022 is er andere manier van organiseren binnen het jeugdzeilen 
ontstaan. Waren er in de jaren ervoor hoofdzakelijk vrijwilligers leden en opa’s en oma’s bezig met 
de organisatie. In de periode na 2015 is er een  organisatie ontstaan o.l.v. de jeugdcommissaris en de 
administratie die bestaat uit een aantal volwassen vrijwilligers en een proffesionele wedstrijdtrainer 
bij de wedstrijdgroep en een groep jonge studenten die tegen een vergoeding de zeillessen voor de 
reguliere afdeling organiseren en uitvoeren. Ieder jaar stromen er oude instructeurs uit en nieuwe 
jongeren in. Omdat de jeugdleden zo lang blijven hangen betekent dit ook dat er vanuit de eigen 
groep splash/laser zeilers nieuwe aanwas komt voor de instructeursopleiding. Dit gaat niet vanzelf 
,de jeugdcommissaris, of op dit moment de instructeursopleider, moet hier zijn best voor doen 
omdat de startende instructeurs nog niet echt goed beseffen wat afspraken maken en nakomen is. 
Best af en toe frustrerend. Maar toch heeft het ook een hele positieve kant. De jonge kinderen 
genieten ervan en de opleiding is jong. Er zijn verschillende bijeenkomsten voor de 
instructeursopleiding zoals Instructeursuitje, EHBO en rescuevaren in de maand februari/maart/april  
Dit staat beschreven in het draaiboek Instructeursopleiding. 

Er moet natuurlijk wel bekeken worden of de begroting het toelaat om betaalde instructeurs in te 
zetten. In de jaren vanaf 2015 t/m 2022 is de afdeling gegroeid van 45 varende jeugdleden naar 85 
varende jeugdleden op deze manier kan je wel een enthousiaste groep inzetten. Er is in deze periode 
ook bewust gekozen om de lessen op twee avonden in de week te geven vanwege de dynamiek die 
dat met zich meebrengt en de groep instructeurs die dan ook sociaal nog met elkaar nazit. 

Donderdag 

• beginners, 
•  gevorderden,  
• wedstrijdgroep en  
• RS feva groep 

Vrijdag  

• Beginners 
• Aspiranten 
• Splash/laser groep die in 2022 bestaat uit 20 kinderen 

Er zijn in 2018 tien extra optimisten aangeschaft zo konden we op iedere avond 24 optimisten 
inzetten. Ook dat is een postief punt om bij HJC te komen zeilen. 



De werkzaamheden van de jeugdcommissaris; 

• Het bijwonen van de maandelijkse bestuursvergadering en daar de Haarlemsche Jachtclub 
met de andere bestuursleden vorm geeft en bestuurt. Uit deze vergaderingen ontstaat een 
actielijst waar door de jeugdcommissaris actie genomen wordt op punten die de 
jeugdcommissie of algemene onderwerpen betreft. 

• Het schrijven van de maandelijkse nieuwsbrief 
• De betalingen van de uitgave jeugdzeilen overleggen met de crediteurenadministratie van 

het jeugdzeilen. 
• Zorgdragen voor de inschrijfformulieren met de administratie, of de formdesk beheerder. 
• Er is een samenwerking in de jeugdcommissie over de indelingen van groepen en het maken 

van lijsten door de administratie 
 
 

Januari/februari 

• Het schrijven van en verzamelen van copy voor de jaarlijkse glossy “Schuimspatten” 
• De vergoedingen vaststellen van de instructeurs die werkzaam zijn in het aanstaande seizoen 
• Maken jaarverslag februari/maart 
• Jeugdcommissie overleg 
• Overleg met coördinator Volwassenzeilen 

Maart  

• Het maken van het jaarverslag 
• Jeugdcommissie overleg 
• Overleg met coördinator Volwassenzeilen 

 

April 

• Jeugdcommissie overleg 
• Overleg met havenmeester over het verloop van het seizoen. 
• Overleg met de onderhoudsploeg van de bootjes over aankopen vervanging ed. 
• Het vastleggen van de datum en reserveren van het zwembad in de tweede week van april 

voor het volgende!! seizoen. 
• De inkopen doen die voor het seizoen nodig zijn, sponsen, krijtjes, whiteboards enz. (kan 

gedelegeerd worden). 
• Overleg met clubhuiscommissaris over voorraad van soep en andere clubhuis gerelateerde 

spullen. 
• Bijeenkomst met Volwassen instructeurs samen met CVZ 

 

 

 

 

 



Mei 

• Les gerelateerde zaken en instructeurs gerelateerde zaken regelen en oplossen in de 
jeugdcommissie. 

• CWO bezoek voorbereiden en zorgen dat alles in orde is betreft de CWO eisen vlag ed. 

 

Juni  

• Klankbord voor jeugdbestuur bij de evenementen inschrijfformulieren ed. 
• Kijkavond organiseren. Twee ouders die met sloep het water opgaan. 
• Overleg met jeugdcommissie over de diploma’s die besteld moeten worden bij het CWO 

Juli 

• De vergoedingen van de instructeurs laten uitbetalen door de crediteurenadministratie van 
het jeugdzeilen deel 1 seizoen 

• Vakantie 

Augustus. 

• Vakantie 

September  

• Vragen tijdens de laatste lessen of iedereen zich weer wil inschrijven voor volgend seizoen 
omdat dit niet vanzelfsprekend is. 
Iemand regelen voor het pannekoekenbakken manier 2022 was top 4 ouders per avond 
hebben 50 pannekoeken gebakken. Oproep in groepsapp was binnen 10 minuten geregeld. 

• Overleg met CWO coördinator/instructeursopleiding over diploma’s en instructeurs 
certificaten. 

• De vergoedingen laten uitbetalen door de crediteurenadministratie van het jeugdzeilen deel 
2 seizoen 
 

September/oktober 

• Het maken van de jeugdagenda volgend seizoen. voor 2023 al gedaan. 
• Het maken van de begroting voor 2023 al gedaan. 
• Voorbereiden ALV voor 2022  
• Het bijwonen van het trispartite overleg van de omringende verenigingen van de ‘Mooie Nel’ 

zorgen dat de data van de jeugdevenmenten op de agenda kunnen blijven staan.(geen 
Pardon "#$%) 

November 

• Voorbereidingen doen qua aankopen voor het jeugdzeilen In 2023 niks nodig 
• Werven van nieuwe mensen voor de jeugdcommissie wanneer nodig voor 2023/2024 

hebben we nu wel een stabiele groep. 
• Overleg met CVZ over volgend seizoen en capaciteit (even bellen) 

 



December 

Proberen niks te doen "#$% 

 

 


