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Coördinatie kielboten

Erwin Sikking
023 – 558 3690
Jaap Wilschut
Jesse Mulder

De contributie per jaar bedraagt:
Seniorleden
€ 54,00
Jeugdleden
€ 27,00
Donateurs
€ 32,00

Barbezetting clubhuis
Marcel Meijering
mjgmeijering@gmail.com

Coördinatie Optimisten

Bouke van den Booren
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023 – 526 8232

023 – 533 4909

John Vasen
023 – 535 4035
Lianne Sikking
Lars Piscaer

E: redactie@haarlemsezeilvereniging.nl
Website
www.haarlemsezeilvereniging.nl
webmasters
Clemens Stavenuiter
Ellen Sikking
Jesse Mulder
E: webmaster@haarlemsezeilvereniging.nl
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Het vaarseizoen kan beginnen en we hebben meteen een druk programma, beste lezers. Op de eerste plaats natuurlijk de hellingdagen
wanneer onze vloot weer aan het water wordt toevertrouwd. Wanneer
uw boot aan de beurt is, is te vinden op de website:
www.haarlemsezeilvereniging.nl onder het kopje hellingrooster. Belangrijk.
Daarna, in april, de ledenvergadering waarna aansluitend in het
weekend wordt uitgepakt met de openingswedstrijden. Deze wedstrijden worden gelardeerd met een knallend feest in de loods.
Daar tussendoor vieren we Pasen met de Paasbrunch, wordt het
clubhuis onder handen genomen door de Poetsclub en gaat de HZV-vlag weer in top tijdens de opening van het seizoen. We hebben het
er maar druk mee.
Hier laat de Redactie het even bij deze keer en daarmee is dit één van
de kortste stukjes tekst in deze HZV Praat.
Heel fijn vaarseizoen allemaal.
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Opening seizoen 20
maart
Prachtige traditie van onze vereniging: de opening van het seizoen. Een moment om even stil
te staan bij de winter die achter
ons ligt en het bruisende seizoen
waar we aan gaan beginnen. Daar
zal voorzitter Norbert ongetwijfeld bij stil staan in het clubhuis
en buiten tijdens het hijsen van
de HZV-vlag.
Proost gezellig mee vanaf
16:00 uur.
Het Bestuur

Heel blij waren ze, de jonge telgen
uit de geslachten Peetoom en
Böing na afloop van de slutingswedstrijden verleden jaar augustus. Trots en terecht tonen ze hun
prijzen. Welverdiend. Van links
naar rechts Tim, Sam, Casper,
Roy en Max.
Dit alles hebben ze te danken aan
de goede lessen die ze de afgelopen jaren bij de HZV hebben gekregen tijdens de zeiltraining !!
Doe dus mee met de zeiltraining
dappere jonge HZV'ers. Je leert
niet alleen maar het is ook ontzettend HZV, oftewel ontspannend, plezierig en gezellig. En als
je het hebt meegemaakt, kun je
op school naar iedereen een lange
neus maken.

Kopijdatum volgende HZV Praat
Uiterlijk 17 april 2016
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Im Memoriam

Fred Struijkenkamp
1 december 1948

12 januari 2016

Fred, de schijnbaar onverstoorbare, is zeer plotseling en veel te jong uit ons midden
weggerukt. Hij, die altijd te vinden was op de haven met Ria en zijn maatje Jitske. Die
typische HZV’er, de man aan wie je altijd kon vragen over schilderen en fotografie, die de
HZV-vloot vertroetelde, baas van de vlaggenmast en eigenaar van een prachtige
motorboot, Freidar, waarvan hij ieder stukje in handen heeft gehad. Hij is niet meer. Een
hard gelag.
Maar Fred was gewoon nog bij de nieuwjaarsreceptie?
Dit kan niet waar zijn?
Dergelijke reacties van verbijstering toen we het
verschrikkelijke nieuws vernamen dat Fred was
overleden. We zijn ons rot geschrokken.
Wij, HZV’ers, zullen Fred missen en we wensen
Ria, Theo, Fenne, familie en vrienden
veel kracht toe in deze moeilijke tijd.
Moge Fred rusten in vrede.
Het Bestuur

Dank
Na het overlijden van Fred gaat
onze dank uit naar alle vrienden
en familie die ons in deze moeilijke tijd hebben bijgestaan en gesteund.
Overweldigend was de belangstelling van ons straatje, HZV-ers,
collega’s en oud collega’s. Zowel
thuis als in de aula.
Dit alles maakt dat wij terug kunnen kijken op een verdrietige,
maar ook op een warme periode.
De hartverwarmende betrokkenheid en medeleven hebben ons
gesterkt.
Veel dank hiervoor
Ria, Theo en Fenne
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Openingswedstrijden HZV
Op zaterdag 16 en
zondag 17 april
zullen
de
openingswedstrijden gehouden worden bij de HZV. Wil je meezeilen?
Geef je dan op via de site: www.
haarlemsezeilvereniging.nl onder
het kopje wedstrijden.
Start wedstrijd zaterdag: 13:00u.
Na de wedstrijd zal voor een Italiaans buffet gezorgd worden. Wil
je mee eten? Geef je dan op voor
uiterlijk zondag 10 april. De kosten voor het buffet bedragen 10
euro pp.

Opgeven is mogelijk via de site:
www.haarlemsezeilvereniging.nl onder
het kopje wedstrijden.

zijn!

Zaterdagavond wordt er een
groot feest gegeven in de loods,
met DJ Johnny Black!! Met muziek
voor jong en oud zal het dak er
vanaf gaan! Dus zorg dat je erbij
bent!
Zondag kan er weer fris en fruitig
gezeild worden. De start van de
1e wedstrijd is om 10:30u.

We hopen dat jullie er allemaal bij

Oproep bemanning....
Om de Rescue tijdens de openingswedstrijden te bemannen.
Wil en kan je de wedstrijdcommissie assisteren en ben je in het bezit van je vaarbewijs?
Neem dan even contact op met Michel Peetoom, 023-5377395.

Paasbrunch
Op zondag 27 maart, op eerste
Paasdag, zal er weer een Paasbrunch verzorgd worden. Een
ieder is welkom vanaf 11:30u in
het clubhuis. Opgeven is mogelijk
via de website:
www.haarlemsezeilvereniging.nl

Aankondiging
Pinkstertocht
Ook dit jaar organiseren we weer
een Pinkstertocht, van vrijdagavond 13 mei t/m maandag 16
mei. Tijdens de nieuwjaarsreceptie is er gestemd, en dit heeft
ertoe geleid dat we ook dit jaar
weer naar Lelystad en Volendam
zullen varen. Blok het weekend
alvast in uw agenda. Meer informatie volgt in de volgende HZV
Praat, maar houdt u vooral ook de
website in de gaten.
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering voorjaar 2016
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de
Haarlemse Zeilvereniging, te houden op vrijdag 15 april 2016
in de loods van de Haarlemse Zeilvereniging, Lagedijk 7a te Spaarndam.
Aanvang 20.00 uur, de loods is om 19.30 uur open.
AGENDA
1. Opening.
Bestuursmededelingen en huldigen jubilarissen.
Voorstellen nieuwe leden.
2. Goedkeuren notulen ALV Najaar d.d. 20 november 2015.

3. Ingekomen stukken.

4. Goedkeuren jaarverslag secretaris en commissies 2015.

5. Verslag kascommissie.

6. Goedkeuren financieel verslag 2015.

7. Uitreiken jaarprijzen 2015.

8. Bestuursverkiezing.
Zie toelichting.

9. Benoeming commissies.
Zie toelichting.

10. Activiteiten 2016, diverse commissies.

11. Voorstel datum Algemene Ledenvergadering Najaar 2016.
Zie toelichting.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.
Zij die zich na de najaarsvergadering als lid van de HZV hebben aangemeld, verzoeken wij vriendelijk op
deze vergadering aanwezig te zijn om zich voor te stellen.

Toelichting bij punt agendapunt 8
Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden zijn:
Karin Keuss Niemeijer (Secretaris), Frank van Wijngaarden (Commissaris wet- en regelgeving) en Bouke
van den Booren (Commissaris zeilzaken en Vicevoorzitter)
Karin Keuss Niemeijer heeft te kennen gegeven haar secretariaatstaken te willen beëindigen.
Het bestuur stelt voor in haar plaats Brigitte Sikking-Berrevoets te benoemen als secretaris.
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Eventuele tegenkandidaten dienen met schriftelijke bereidverklaring uiterlijk een week voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat te zijn aangemeld.
Toelichting bij agendapunt 9
Benoemen commissies
Commissies 2016
Havencommissie: Rene Lourens, Joop Muller, Erwin Sikking, Peter van der Kamp,
Frank Voorn, Frank van Gool, Herman Koelman, Dries van der Meij, Frank Peetoom,
Erik-Jan Hagenaar en John van Gent.
Beheerscommissie clubhuis: Marcel Meijering, Hans van den Booren en Jolanda Wethmar. Het bestuur
stelt voor om te benoemen als commissielid Corina Ponsen.
Redactiecommissie: John Vasen, Lianne Sikking en Lars Piscaer.
David Engel verlaat de commissie.
** Beheer Web-site: Clemens Stavenuiter, Jesse Mulder en Ellen Sikking.
Bouwcommissie 2.0: Wim Hagenaar, Joop Muller, Herman Zwart, Richard Sikking en Herman Koelman.
Evenementencommissie: Marion Zwart, Monique van Westen, Jolijn Oud, Carine van Gent, Cisca van
Zeggelaar en Dennis Melman.
Kascommissie: Jesse Mulder en Hans van Leeuwen.
Reservelid: vacature.
Commissie zeiltraining en opleiding: Erwin Sikking, Jan Wickel, Bouke van den Booren, Jesse Mulder,
Jaap Wilschut, Erik Zwart, Ben van der Meij en Robert Ekelschot.
**Beheer HZV-vloot: Jan Wickel, Dries van der Meij, Jan-Willem Hagenaar, Wessel Sikking en Jeroen van
Delft.
Commissie onderlinge wedstrijden: Albert Wolthuis, Michel Peetoom en Melvin Wickel.
Archivaris HZV: vacature, zijn in gesprek met nieuwe archivaris.
Beeldarchief beheer HZV: Ellen Sikking.
Afvaardiging Comité Nationale Zeilwedstrijden:
Michel Peetoom en vacature.
Afvaardiging Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem: John Vasen.
Toelichting bij agendapunt 11
Voorstel datum Algemene Ledenvergadering Najaar 2016: 18 november 2016
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering najaar 2015 van de
Haarlemse Zeilvereniging gehouden op 20 november 2015 in het
Sportcomplex van SV Spaarnwoude te Spaarndam
Aanwezig van het bestuur: Norbert Albers (voorzitter), Jan Wickel (penningmeester), Bouke v.d. Booren
(commissaris zeilzaken en vicevoorzitter), Erwin Sikking (commissaris havenzaken), Frank van Wijngaarden (commissaris wet en regelgeving), Jolijn Oud (commissaris evenementen) en Karin Keuss Niemeijer
(secretaris)
Aantal aanwezigen leden: seniorleden 67 jeugdleden 1
Aantal aanwezige donateurs/belangstellenden: 3
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de ereleden, leden, nieuwe leden en belangstellenden van
harte welkom.
Bestuursmededelingen
De voorzitter geeft uitleg aan de vergadering dat het bestuur, op advies van de havencommissie, tijdens
een ingelaste bestuursvergadering besloten heeft om een investering in de Spinneweide te doen.
Dit om het terrein Spinneweide af te dekken met stelconplaten.
De belangrijkste reden hiervoor was dat het terrein niet op een veilige en verantwoorde manier gebruikt
kon worden. Waarbij door het met stelconplaten af te dekken er tevens meer ruimte is gekomen om
gedurende de winter meer boten te kunnen stallen en in de zomer er trailers te plaatsen.
Op het terrein dat voorheen een tuin functie had, is met de uitbreiding van de haven in 2014, grond
vanuit het water aangebracht. De opgebrachte grond uit de haven is in 2004 op diverse plaatsen onderzocht, ook op de voormalige plek van de woonark. Het nemen van de monsters was een onderdeel van
de pacht overeenkomst.
Uit te genomen monsters bleek dat er grond gesaneerd moest worden, wat toen ook gebeurd is. Deels
ook onder de woonark. Voor het gebied daarom heen was geen aanleiding aanwezig om dat te saneren.
De grond op de Spinneweide is deels afgegraven, momenteel is het bestuur in overleg met de havencommissie over de opties om de grond op eigen terrein te verplaatsen of de grond in zijn geheel af te voeren.
De derde optie om de grond te laten liggen en geheel af te dekken heeft niet de voorkeur.
Ronald Cats vraagt op welke termijn het de bedoeling is om het plan uit te voeren?
De voorzitter geeft aan dit snel te willen oplossen.
Vanuit de vergadering wordt nog een andere optie aangedragen. De plek kan ook gesaneerd worden door
nutriënten te gebruiken. Waarbij de bodemsanering door middel door van het inzetten van een soort van
bacterie op een biologische manier kan plaatsvinden. Deze optie zal verder worden uitgezocht.
De gesprekken met het recreatieschap over de zaken betreffende de erfgrens zijn nog gaande.
De secretaris, Karin Keuss, heeft aangegeven in het voorjaar van 2016 haar functie ter beschikking te
stellen. Het bestuur heeft hiervoor een waardig vervanger op het oog, Brigitte Sikking van Berrevoets.
Het bestuur vraagt de vergadering toestemming om haar te mogen laten meelopen zodat zij in het
voorjaar het stokje kan overnemen. Dit wordt met een applaus bevestigd.
Ook de archivaris, Robert van Heijst, heeft te kennen gegeven zijn functie in het voorjaar neer te willen
leggen. Er wordt door de voorzitter een oproep gedaan, indien men geïnteresseerd is, zich te melden bij
het bestuur.
Vanuit de ziekenboeg, waarin zich momenteel Edo van Baaren en Hanneke van Willigen bevinden, brengt
de voorzitter de dank over voor de vele blijken van steun die zij hebben mogen ontvangen.
Na een oproep van de voorzitter aan de nieuw aanwezige leden om zich voor te stellen, stelt het aspirant
lid, Frans van Cappelle zich voor. Hij is lid geworden met zijn 13 jarige zoon Max. Voor de keuze van de
nog aan te schaffen boot wordt nog onderzoek gedaan.
De voorzitter vraagt de aandacht voor een gevonden voorwerp. Een gouden ring is gevonden op de dam
en hopelijk weet iemand aan wie deze toebehoord. Zij kunnen zich melden bij de voorzitter.
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2. Goedkeuren notulen van de ALV voorjaar 2015
De notulen worden door de voorzitter doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden met
dank aan de secretaris Karin Keuss Niemeijer aangenomen.

3. Ingekomen stukken
Er hebben zich 21 leden voor deze vergadering afgemeld, hun namen worden door de secretaris voorgelezen aan de vergadering. Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Financiële stand van zaken
De penningmeester neemt het woord en geeft de totalen van de saldi op de diverse rekeningen.
Totale saldi op de diverse rekeningen: € 219.513,66
ING Betaalrekening: € 10.054,56
ING Zakelijke Spaarrekening: € 55.000,00
Rabo Haarlem betaalrekening: € 11,78
Rabo Haarlem Spaarrekening: € 54.447,32
SNS Internetspaarrekening: € 100.000,00
Contributie en stalling
Begroot voor de zomerstalling was 43.000 euro; er is ontvangen 44.300 euro.
Reeds binnen gekomen contributie 20.000 euro; begroot is 22.048 euro.
Ook de winterstalling loopt voorspoedig, momenteel is van de 34.000 euro die er begroot is 33.000 euro
ontvangen.

5. Vaststellen contributie en tarieven 2016
De voorzitter leest de nieuwe tarieven aan de vergadering voor.
De voorzitter vraagt de vergadering akkoord voor de voorgestelde tarieven voor 2016.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de tarieven, zodat zij als volgt zijn vastgesteld:
Contributie
Contributie Senioren: € 54,00
Contributie Junioren: € 27,00
Donateur: € 32,00
Zomerstalling
Zomerstalling: € 10,45 per m2 met een minimumbedrag van € 69,00
Zomerstalling Optimist: € 29,50
Stalling trailer: € 59,00
Winterstalling
Boven 8 ton in het water: € 6,40 per m2
Onder 8 ton in het water: € 8,70 per m2
Op de wal: € 10,45 per m2 met een minimumbedrag van € 69,00
Entreegelden
Senioren bij contributie: € 54,00 (eenmalig)
Zomerstalling: dubbele stalling met een maximum van € 115,00 (eenmalig)
Winterstalling: dubbele stalling met een maximum van € 115,00 (eenmalig)
Knippen en scheren : € 132,00
Winterstalling loods
Kajuitboten/boten met vaste kiel: € 20,90 per m2
Loods
Kortstondig onderhoud: € 7,60 per meter (per week, voor maximaal 2 weken)
Stroom winterverbruik boten in het water: € 00,25 per kWh.
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6. Voorstel zomerseizoen verlengen van 15 april naar 1 april
Het bestuur stelt voor om het zomerseizoen te verlengen van 15 april naar 1 april.
De reden hiervoor is het feit dat op 1 april bijna alle boten die in de winter op de kant of/en in de loods
staan weer in het water liggen. Er zou in theorie te weinig plaats zijn.
Vraag van Peter van der Kamp: betekent het dan ook dat het Havenreglement aangepast gaat worden?
De voorzitter antwoordt dat dit correct is.
De vergadering stemt akkoord met het voorstel voor het verlengen van het zomerseizoen.

7. Toelichting begroting 2016
De penningmeester licht enkele punten nog wat nader toe. Er is met 0.6 % geïndexeerd.
De penningmeester stelt de vergadering in de gelegenheid tot het stellen van vragen over de voorgestelde begroting.
Algemene kosten vraag: In het stukje is kluis huur onterecht blijven staan.
De penningmeester zal dit in de stukken schrappen.
De penningmeester wordt met applaus bedankt voor zijn inzet en uitleg.

8. Vaststellen begroting 2016
De voorzitter vraagt of de vergadering nog verdere vragen heeft. Er zijn geen verdere vragen.
De begroting wordt daarbij vast gesteld.
Applaus ter bevestiging hiervan volgt.

9. Verslag commissies
Havencommissie. Rene Lourens vermeldt dat de Spinnewei netjes is bedekt met Stelconplaten. Er is met
veel mensen gewerkt aan o.a. het vergroten van de ruimte onder de kraan. Zodat er ook makkelijker
onderhoud aan de kraan uitgevoerd kan worden.
De masten in de loods zullen van labels worden voorzien. In het voorjaar zullen die dan ook weer op
volgorde eruit worden gehaald. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een mastenrooster.
Ook deze winter zullen er weer werkochtenden zijn. Op de tweede zaterdag van december zal deze o.a.
plaatsvinden. Als er mensen nodig zijn zal de havencommissie zich hierover melden en eventueel daarvoor
mensen benaderen. Er kan hierover ook op de website en in het clubblad melding worden gemaakt. Houd
deze dus in de gaten.
Clubhuis beheergroep. Jolanda Wethmar geeft aan dat de bezetting tijdens evenementen goed is.
Het dreigde even mis te lopen tijdens het zomerfeest omdat Heineken vergeten was te leveren. Hans van
der Booren heeft daarbij alle zeilen bij gezet en gelukkig is dat helemaal goed gekomen. Zij geeft ook
aan dat het clubhuis komende zaterdag in de ochtend bezet is door de Sint en Pieten die elders hun
opwachting zullen maken. De certificaatavond is weer geweest. 15 Leden hebben daaraan deel genomen.
Speciale dank daarbij aan Folkert.
Het nieuwe systeem voor de bardiensten begint langzaam op gang te komen. Op het rooster dat op het
prikbord in de hal hangt kan er ingeschreven worden. Dat rooster zal elke twee weken worden ververst.
Ria Struijkenkamp is na vele jaren gestopt met de werkzaamheden binnen de commissie, Corina Ponsen
heeft zich bereid getoond om binnen de commissie werkzaamheden op zich te gaan nemen. In het
voorjaar zal zij officieel worden benoemd. Voor de barmedewerkers is er bij de deur een checklist gehangen, waarop aangegeven staat wat er nagelopen moet worden bij het afsluiten van de bardienst.
Redactie. John Vasen: Ook dit jaar geen grote verhalen, de redactie schrijft voor u in het clubblad.
Ze zijn de meest transparante commissie.
Website beheer groep. Clemens: er wordt hard gewerkt aan een nieuw systeem website. De inzet is om
op de nieuwjaarsreceptie hiervan een presentatie te kunnen geven.
Afgevaardigde belangenvereniging waterrecreatie Haarlem. John Vasen: jaarlijks worden er twee bijeenkomsten gehouden, waarbij ook de gemeente Haarlem aanwezig is. Dit jaar is er gesproken over de
steigers bij de bruggen en de riviercruisevaart. In de voorgaande HZV Praat is gesproken over de overkant,
welke al in kannen en kruiken leek te zijn. Dit blijkt nog niet zo te zijn, ze hebben nog te maken met wat
punten die nog niet rond zijn.
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Bouwcommissie 2.0. Wim Hagenaar: Per 1 september werd er bekend dat er een subsidie zou komen op
energiebesparende maatregelingen, welke per 1 januari aangevraagd kunnen worden. Hierover is met
een adviseur een gesprek geweest. Dit zou betrekking kunnen hebben op de verwarming, warm water,
douche- en toiletgroepen. Het streven is om de gastank kwijt te raken. Maar dat hangt nog af van de
daaraan verbonden kosten.
Vraag van Norbert of de commissie een inschatting wil maken wanneer ze met de werkzaamheden die
er nog op stapel staan voor de douche- en toiletgroepen gereed zouden zijn. Wim Hagenaar geeft aan
dat zij hopen eind van het jaar 2016.
Evenementen commissie. Marion Zwart: het afgelopen jaar was heel geslaagd. De hazenpeper was zo
geslaagd dat ook dit jaar is besloten het weer te doen. Ook het Fordmuseum bezoek en de sieraden
workshop waren een
succes. Met de Pinkstertocht was er dit jaar een nieuwe locatie. Ondanks de harde wind is bijna iedereen
aangekomen. Graag hoort de commissie vanuit de leden hoe de nieuwe locatie is bevallen.
Ook dit jaar staan er weer leuke winterevenementen op stapel. Dus de oproep aan iedereen om zich
straks weer tijdig in te schrijven.
Commissie zeiltraining. Bouke van der Booren: het loopt allemaal als een geoliede machine. Dit jaar viel
wel op dat er minder cursisten waren. Voor het komende jaar is het de bedoeling om meer promotie te
gaan maken. Er is veel vraag voor de middagtraining, maar het is moeilijk om daar de instructeurs voor
te vinden.
Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid tot online inschrijving.
Commissie onderlinge wedstrijden. Michel Peetoom: De midzomer zeilwedstrijden zijn goed bevallen.
Mooi weer, veel inschrijvingen. Goede bezetting in de open klasse en optimisten. Kleine zeilboten wat
minder.
Al met al een geslaagd weekend. Ze rekenen erop dat iedereen met de openingswedstrijden in april weer
in volle getale zich zal inschrijven.
Commissie nationale wedstrijden. Michel Peetoom: De Fortrace is dit jaar doorgegaan en ook volgend
jaar is iedereen weer van harte welkom om deel te nemen aan de Fortrace in IJmuiden.

10. Het HZV Compliment
Het compliment wordt uitgereikt voor zelfwerkzaamheid, een extra inspanning voor een medelid, een
klus of een perfect onderhouden boot. Dat waar wij als HZV trots op mogen zijn.
Voor de uitreiking van het “HZV Compliment” die nog op de haven blijkt te staan, is dit keer gekozen voor
iemand die helaas schittert door afwezigheid. Meehelpen op de haven vindt hij de normaalste zaak van
de wereld. Je kunt hem overal tegen komen. Op de werkavonden, tussen de schoonmaakbeurten van de
poetsclub zie je hem poetsen en de banden van de karren heeft hij ook al vaker door zijn handen laten
gaan. De man achter dit verhaal is Andre Kuipers. Hij zal op een ander moment het HZV compliment,
weergegeven d.m.v. een kei, in ontvangst mogen nemen.

11. Vaststellen datum ALV Voorjaar 2016
De voorzitter geeft aan dat dit jaar de voorjaarswedstrijden bij de HZV zullen zijn. De datum waarop dit
zal plaatsvinden is 16 en 17 april, waarbij we een echt knalfeest op de zaterdagavond willen organiseren.
Omdat de loods hiervoor toch al gezellig is aangekleed, is er het idee om de vrijdag hieraan voorafgaand
de ALV Voorjaar 2016 te houden. Waarbij de datum hiervoor dus 15 april 2016 zal zijn in de loods van
de HZV.

12. Rondvraag
Wim Hagenaar: In de vorige NJ vergadering is er gesproken over het komen van de Blauwe Golf. Daar
kon bezwaar tegen aangetekend worden. Dat is er door het bestuur dan ook gedaan, door Wim zelf en
nog 1 iemand anders. De Blauwe Golf is er gekomen en valt erg tegen. Als je vanuit het zuiden komt dan
is het heel krap.
Vraag dan ook voor John Vasen, kan hij pleiten voor extra aanlegplaatsen aan de kant van de Schouwbroekerbrug.
De opening van de bruggen door de Ringvaart houden geen rekening met de Blauwe Golf, veel tegenwerking van brugwachters. Het is bijna onmogelijk om er in 1 keer doorheen te komen.
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John geeft aan dit zeker te zullen doen bij de volgende bijeenkomst.
Er wordt een vraag gesteld over de mogelijkheid om bij de starttoren een zitplek te maken. Bij de najaarswedstrijden werd er plaats genomen op wankele stapels losse planken. Tevens de vraag om daaromheen de bomen wat te snoeien om wat meer open zicht te verkrijgen.
Ellen Sikking: Steekt van wal met de opmerking dat zij de vereniging een warm hart toedraagt. Maar dat
zij zich ernstig zorgen maakt. Haar halve familie is uitgeschakeld mede veroorzaakt door de gladde
steigers op de HZV. Zij vraagt dan ook het bestuur om wat aan de gladde steigers te gaan doen. De
voorzitter antwoordt dat zij dit zeker op de werkochtenden aan zullen pakken.
Ronald Cats: Stekkers in het stopcontact, we weten allemaal dat we ze er niet in mogen laten zitten als
men niet aanwezig is. Heeft het bestuur sancties om daar actie op te ondernemen.
Ook van Ronald de vraag of de kraan aangepast gaat worden om meer dan de 8 ton te tillen zodat ook
zwaardere boten de mogelijk hebben om eruit te gaan.
René antwoordt daarop dat dit tot nu toe nog geen onderwerp is bij de havencommissie. Ronald geeft
ook aan dat hij het daarom aangeeft.
René geeft aan dat we er met een zwaardere kraan nog niet zijn. De fundatie, maar ook de tractor zullen
daarop aangepast moeten worden. De voorzitter geeft aan te laten uitzoeken wat de mogelijkheden
daarvoor zijn.
Henk van der Spek geeft aan dat de kraan meer dan 8 ton kan hebben, maar zwaarder niet mogelijk was
in verband met de fundatie.
Wat betreft de stekkers die er in de winter in zullen blijven zitten, dit gebeurt met toestemming en er zal
voor gezorgd worden dat er labels aan de stekkers komen, zodat dit duidelijk is.
Cees van Kippersluis: Het is niet des HZV’s maar toch wil hij vragen of het bestuur al de buurman heeft
aangesproken over de rommel die er ondertussen is ontstaan. Hij heeft een klacht bij de gemeente
neergelegd, als reactie daarop is er een beambte naar het terrein gegaan, maar door het bordje hier waak
ik keerde de betreffende ambtenaar weer om.
De voorzitter geeft aan dat er onofficieel wel over is gesproken, maar dat dit zeker een aandachtspunt is.

14. Sluiting
De voorzitter dankt om 21.10 uur de vergadering en besluit met de mededeling dat hij hoopt op een mooi
jaar en dat hij iedereen zal zien op de nieuwjaarsreceptie.

De secretaris Karin Keuss Niemeijer

De voorzitter Norbert Albers

Ledenmutaties
Voorgesteld als Senior Lid:
Monique Boots
Harddraverslaan 40
2082 HN Santpoort-Zuid
aangemeld door Rob Sierraad en
Corina Ponsen
Adreswijzigingen:
Emilie Engel
Kasteelpleinstraat 35, 2a
2000 Antwerpen
Lidmaatschap beëindigd:
Jort van Delft
Narda Weisel
Yvonne van Alphen
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Jaarverslag 2015 van de Haarlemse Zeilvereniging HZV
Terugkijkend op het jaar 2015….
Voor het bestuur stond 2015 voor een jaar van uitbreiding. Spannend maar vooral heel leuk.
De eerste maanden gaan met soms een matig nachtvorstje heel rustig voorbij. Leden komen elkaar tegen
op de haven, klussend aan de boten of gezellig op de zondagmiddag met een drankje in het clubhuis.
De zelfwerkzaamheid als sterke kant van de HZV was en is jaar na jaar enorm aanwezig bij de groep die
in ALLE grote projecten hun sterke kant keer op keer weer laat zien. Daarom werd er in februari door het
bestuur dan ook een verrassingsetentje georganiseerd. Met de hulp van Ton Beeren als zeer gewaardeerde cateraar heeft het bestuur eigenhandig geprobeerd de bouwcommissie en hun partners in de watten
te leggen.
De ALV VJ 2015 was goed bezocht. Een groot aantal jubilarissen met zilveren en gouden speldjes/hangers
werd gehuldigd. De zoektocht van het bestuur heeft als resultaat geleid tot de uitbreiding van het bestuur
met Jolijn Oud als commissaris evenementen. We heten haar van harte welkom.
In de ALV VJ 2015 is voorgesteld om de ALV VJ 2016 voor het eerst in de loods op het HZV terrein te
houden. De datum is geprikt en we kijken er naar uit.
Plons, de dag na de ALV VJ gaan alweer de eerste serie boten te water; voor een kleine groep booteigenaren kan het genieten op hun boot in het water weer beginnen. De grote slag is de week erna, wanneer
70 boten het water weer in gaan. Helaas was het een koude dag, miezerig en nat in de ochtend, maar
gelukkig piept de zon om de hoek in de middag.
Tijdens de weekenden bleef de haven lang rustig. De temperatuur zal daarvan één der oorzaken zijn
geweest. Zelfs begin mei bleef het met 11-12 graden erg fris!
Een gezellig paasontbijt op de haven. Daar weten de HZV leden heel goed raad mee.
Voorjaarsvakantie, Hemelvaart, de leden trekken er weer met hun boten op uit. Ondanks de mindere
temperatuur en pittige wind laten ze zich niet tegenhouden en kiezen het ruime sop. Voor velen is het
seizoen weer lekker begonnen.
De HZV Pinkstertocht is, zoals de voorzitter zo mooi aangaf, een andere dan anders. De evenementencommissie gooide het roer om en koerste vanuit Aeolus naar Lelystad en Volendam. Zoals altijd kunnen
we volmondig zeggen: wat was het weer goed geregeld.
De vereniging liet zich van zijn beste kant zien toen onze voorzitter op zijn net aangeschafte boot, samen
met zijn vrouw en oudste dochter te maken kregen met een meer dan vervelend voorval. Maar door de
steun en toegesnelde hulp van de leden kon hun tocht, met wat tijdelijke aanpassingen aan de boot,
vervolgd worden. Samen sterk blijkt dan toch maar weer van toepassing op de leden van de HZV.
Ook in 2015 waren er nieuwe gezichten op de zeiltraining, maar ook terugkerende zeilers die van de
instructeurs nog meer de fijne kneepjes van het zeilen wilden leren. Dat doen de vele instructeurs met
veel plezier.
Wedstrijden. De Fort Race is de eerste in de rij van vele wedstrijden. Zou het doorgaan of gooit de wind
weer roet in het eten. De fort Race kan na wat uitstel doorgaan. Met een pittig windje wordt hij gevaren,
waar de oude vertrouwde vlaggers ook weer van de partij zijn op de pier!!
Het wil nog niet echt vlotten met de temperaturen in 2015, tot er opeens uit het niets begin juni een
tropische dag genoteerd kan worden. Typisch Nederland.
Eén van de wedstrijden die wel in de boeken mag, is de zeilrace / rally 2015 naar St. Malo. Jesse, Jaap
en Nick nemen hier als team aan deel. Ondanks dat de mannen hun mannetje staan, is de overwinning
in dit geval toch voor de nagereisde supporters, in de vorm van de vriendinnen. Swaen en Lianne lieten
zich niet tegenhouden en hebben zich manmoedig door de boerenblokkades heen gewerkt. Met als beloning bij de uitreiking van de prijzen, de aanmoedigingsprijs voor doorzetters. Nou die konden de dames
mooi in hun zak steken.
De vorig jaar zo mooi aangelegde brede steiger voor de loods is een prettige plek om op het bankje de
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haven te overzien. Tijdens het zomerfeest was het een prima plekje om te vertoeven; je zag er regelmatig vreemd uitgedoste leden voorbij komen.
De zomer trok weer aan ons voorbij, waarbij er op de haven werd genoten van alle gezelligheid die de
haven met zich mee brengt, een drankje bij de buurtjes op de steiger of aan boord, een barbecue die
opgestookt wordt, watersport gezelligheid ten top.
Ook ons clubhuis en het terras hebben zich weer van hun beste kant laten zien. Ook dit jaar een fris
gepoetst clubhuis waar vele handen zorgen dat iedereen kan genieten van een drankje en een klein hapje.
Als de zomer weer ten einde is, genieten we nog met elkaar van de najaarstocht. Waarbij er in Muiden
een nieuw restaurant was uitgekozen door de evenementencommissie. Hmmm.
De ALV NJ 2015 werd niet druk bezocht. Aangekondigd werd wie de vervanger zou gaan worden voor de
vertrekkende secretaris. Mijn vrijkomende plekje zal in het voorjaar van 2016 ingevuld worden door een
goede vervangster: Brigitte Sikking-Berrevoets. Verder gaf het bestuur tijdens de vergadering uitleg over
een onverwachte investering. De bedoelde investering kwam tot stand met de reden dat het terrein van
de Spinnewei afgedekt zou worden, zodat deze op een veilige en verantwoorde manier gebruikt kan
worden. Door het terrein af te dekken met Stelconplaten is er tevens meer ruimte gekomen om gedurende de winter meer boten te kunnen stallen en in de zomer trailers te kunnen plaatsen.
Ook in 2015 werden de boten er toch weer uitgehaald om van een “watervrije” winter te mogen genieten
op de wal. Het hellen verliep weer vlot dankzij de kleurcodering van de bokken.
Zie voor een ruimere blik van de activiteiten binnen de commissies ook de jaarverslagen van de commissies elders in dit clubblad.
Tot slot nog enkele cijfers over 2015
Overzicht aantal leden:
Ereleden
Leden
Jeugdleden
Donateurs

2013
4
347
71
16

2014
4
348
65
16

2015
4
350
57
15

Overzicht aantal boten in de winterstalling:
2013
2014
Op de wal
23
28
Wal met kraan
107
109
Loods
48
50
Box
10
15
Optimisten
18
10

2015
26
110
44
15
26

Overzicht aantal boten in de zomerstalling:
2013
2014
Op de wal
73
69
Box
149
154
Optimisten
26
29

2015
62
154
33

Namens het bestuur,
Karin Keuss Niemeijer, secretaris
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Jaarverslag 2015 Beheercommissie Clubhuis HZV
Ons clubhuis heeft weer een goed jaar achter de rug, zeker gezien haar leeftijd. Centraal staan daar altijd
de leden die zich inzetten voor een gezellige middag/avond. Maar naast de barmedewerkers is een goed
werkende koeling ook van belang, daarover later meer.
Voor het roosteren van de bardiensten is in 2015 meer gebruik gemaakt van de mail. We hebben een
lijst van 75 leden die met elkaar het rooster vullen en die regelmatig het rooster toegestuurd krijgen. Het
mooie is dat er altijd meteen mailtjes terugkomen met aanmeldingen voor de openstaande diensten!
Aangevuld met af en toe een belrondje geeft dat een doorlopend vol bezet rooster. Goede ontwikkelingen
dus. In 2016 gaan we in overleg met de webmaster om te kijken of het roosteren via de website kan!
De bardiensten tijdens de zeiltrainingen zijn in 2015 door een aantal leden wisselend ingevuld. Via een
groeps-app regelden zij onderling de diensten zodat geen beroep gedaan hoefde te worden op andere
leden. Top geregeld dus!
In het najaar is weer een certificaatavond gehouden, waarbij nieuwe bardienstleden informatie kregen
over het draaien van een bardienst: de logistiek achter de bar, wet- en regelgeving etc.
De omzet is wat teruggelopen, naar de reden kunnen we slechts gissen (slechter weer tijdens de zeiltraining, meer BOB??).
Dan de koeling: Het zomerfeest begon dit keer niet met een koude start, de bestelde koelkasten waren
niet op tijd geleverd. Maar met hulp van wat leden werd dit snel opgelost. Daar bleef het niet bij, want
ook de koeling van de bierinstallatie ging op vakantie, met als gevolg dat het bier lauw geserveerd werd.
Na een aantal noodingrepen is uiteindelijk een onderdeel vervangen, waarna de rust wederkeerde, totdat
een frisdrankkoeling zoveel herrie maakte dat je elkaar bijna niet meer kon verstaan. Na overleg is een
nieuwe, dubbele koeling met glazen deuren en binnenverlichting gekocht, waarna we het jaar weer koel
konden afsluiten.
Beheercommissie Clubhuis

Jaarverslag 2015 Commissie zeiltraining HZV
De zeiltraining 2015 kenmerkte zich door mooi weer, goede wind (geen storm!) en wederom veel enthousiaste zeilers en vrijwilligers. En met de nodige beschikbaar gestelde kielboten van onze leden is het
gelukt weer voor iedereen een boot te vinden.
De zeiltraining 2015 verliep soepel en de sfeer was prima! Er is met veel plezier gezeild en les gegeven.
Een minpuntje, het aantal inschrijvingen was wel afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Ook
bleek er veel animo te zijn voor de woensdagmiddag. Probleem is echter dat er voor dat tijdstip weinig
zeiltrainers beschikbaar zijn. Voor komend jaar zullen we hieraan werken. We zijn al volop reclame aan
het maken bij de scholen hier in de buurt, en we zullen proberen zoveel mogelijk jeugd ’s avonds deel te
laten nemen.
Verder was de gezelligheid rondom het zeilen weer als vanouds. De afsluiting was wederom voorzien van
een lekkere hamburger en gezelligheid in de nieuwe loods.
Een mooie avond om naadloos over te gaan in het zomerfeest.
Ook dit jaar namen een aantal cursisten deel aan de vrijdagavond wedstrijdjes en ook bij onze sluitingswedstrijden waren we goed vertegenwoordigd. Daar doen we het tenslotte voor. Met plezier varen en
deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.
Hierbij wil ik alle vrijwilligers die hun steentje bij hebben gedragen bedanken voor hun inzet die de
zeiltraining 2015 tot een succes heeft gemaakt!
Alvast een blik op het komende jaar: naast het meer promoten van de zeiltraining, zullen we van één
van de Efsix-en de goede onderdelen verwijderen en deze verkopen. In het decembernummer van de
HZV Praat en op de website zal weer het inschrijfformulier staan voor de zeiltraining 2016, graag tot dan!
De commissie zeiltraining
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Jaarverslag 2015 Havencommissie HZV
De eerste hellingdag in maart hoefde dit keer niet te worden uitgesteld. Wel hebben we het systeem van
bloktijden tbv het hellingen verder aangescherpt zodat de wachttijden voor een ieder verder zijn teruggedrongen.
In het voorjaar hebben we ontdekt dat de mastenopslag in de loods een strakkere organisatie vraagt.
Daarom hebben we in het najaar besloten de masten in het mastenrek te labelen met de naam van de
eigenaar. In het komend voorjaar worden de masten aan de hand van een “mastenrooster” uit de loods
gehaald, waarna het aan de eigenaar is om zijn mast direct op de boot te laten zetten of dat hij dat op
een later afgesproken tijdstip wil. Niet véél later, want de mast gaat niet meer terug in de loods.
Hoewel de opkomst op de werkavonden over het jaar wat aantal betreft wisselend was, is in 2015 toch
een enorme hoeveelheid werk verzet.
Wederom is er in februari een werkochtend georganiseerd waar verschillende schilder- en opruimactiviteiten zijn uitgevoerd.
Vanaf de derde dinsdag in maart zijn we dan met vele vrijwilligers aan het werk geweest om ons haventerrein in topconditie te houden. Klussen welke gerealiseerd zijn: puntsteigers gemaakt in de nieuwe
boxen bij de Spinnewei, langs het hellingterrein het gras gemaaid, snoeiwerkzaamheden Spinnewei, vele
opruimwerkzaamheden, verlichting middensteiger in ere hersteld, diverse elektrische werkzaamheden,
de vlaggenmast weer keurig in de lak, de middensteiger is voor een deel schoon gemaakt, de deksloof
van de damwand van de dam van roest ontdaan en geconserveerd en, niet te vergeten, de tent aan het
clubhuis enkele keren opgezet en afgebroken voor de verschillende evenementen.
Voorts zijn een aantal leden die hun boot verwaarlozen aangeschreven om hun boot van de haven te
verwijderen.
In 2015 hebben we als havencommissie één groot project geïnitieerd en uitgevoerd, nl. het leggen van
stelconplaten op de Spinnewei. Met behulp van een aannemer en een aantal vrijwilligers is in twee dagen
de Spinnewei van wegendoek en een laag zand voorzien, waarna de stelconplaten gelegd zijn. Dit levert
ons in de winter veel extra ruimte op waar de boten op de bokken opgesteld kunnen worden. Deze extra
ruimte heeft in het najaar met hellingen tijdwinst opgeleverd omdat we aanzienlijk minder hebben hoeven
“rangeren”. In de zomer hebben we meer wegzet ruimte voor onze bokken en andere hulpmiddelen t.b.
v. de winterstalling. Gevolg is dat we ook meer parkeerplaatsen hebben. Kortom de uitbreiding van ons
terrein is een succes.
Nadat alle boten op de kant waren gezet is eind november de kraan buiten gebruik gesteld voor onderhoud.
De hijs- en topkabels en alle blokken zijn verwijderd. De blokken krijgen nieuwe schijven en de hijskabel
wordt vervangen. Veiligheid voor alles bij de HZV!
Oog voor veiligheid leidde er ook toe dat in de loods een hijsinrichting is aangebracht waarmee onder
meer stellingen met kleine bootjes op de loodszolder gehesen kunnen worden. In oktober was de vuurdoop
van deze nieuwe installatie en het werkte zoals beoogd.
Al deze klussen zijn weer mogelijk geworden door de enorme inzet van velen. Wederom allen hartelijk
dank hiervoor en tot in maart op de werkavonden.
De havencommissie

Jaarverslag 2015 Bouwcommissie 2.0 HZV
Sanitaire ruimten in de loods.
De commissie heeft in deze periode vier keer gezamenlijk vergaderd en er zijn een aantal ad hoc besprekingen geweest. Uitgangspunt was de indeling zoals op de tekening aangegeven bij de vergunningsaanvraag voor de loods. De riolering is hiervoor tijdens de bouw van de loods al in de betonvloer aangebracht
en kan daarom niet meer worden gewijzigd. Het aantal aan te brengen voorzieningen is wat uitgebreid
en de plaats van de toestellen iets gewijzigd.
De metselwerkwanden voor de douches zijn aangebracht en meerdere malen is uitgebreid gesproken
over de soort warmtebron voor de warmwatervoorziening en de verwarming. Deze laatste al dan niet in
combinatie met het, voor in de toekomst te realiseren, clubhuis.
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Toen in augustus bekend werd dat met ingang van 1 januari 2016 subsidie verkregen kan worden op
warmtebronnen op basis van duurzame energie, hebben we besloten te proberen hiervan gebruik te
maken en zo de propaangastank kwijt te kunnen raken.
De adviezen en prijsopgaven hiervoor hebben helaas geruime tijd in beslag genomen en zijn nog niet
helemaal afgerond. Door het bestuur is deelgenomen aan een voorlichtingsavond over de subsidiemogelijkheden en gezamenlijk is een aanvraag voorbereid om op voorhand in te dienen. Definitieve besluiten
over de installaties zullen begin 2016 worden genomen nadat bekend is of, en hoeveel, subsidie zal
worden toegekend.
De bouwcommissie:
Herman Koelman, Joop Muller, Richard Sikking, Herman Zwart en Wim Hagenaar

Jaarverslag 2015 Commissie nationale zeilwedstrijden HZV
Traditiegetrouw werd in maart de ratingvergadering gehouden, waarbij de ratingen (handicaps) voor de
kajuitboten bepaald worden voor het komende zeilseizoen.
Zoals elk jaar ontstonden hierbij weer gezonde discussies betreffende het wel of niet aanpassen, hoeveel
aanpassen, ja maar die boot wel en waarom die boot niet?
En net zoals elk jaar is aan het einde van de avond de nieuwe lijst compleet.
De Fortrace voor de kust van IJmuiden werd gehouden op 30 mei.
De tekst: “De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht” (Blöf, Aan de kust) was in de week voorafgaand aan
de wedstrijd zeer zeker op zijn plaats. De wind was de gehele week 6-7 Bft ZW-W. Hierdoor werden de
golven flink opgezweept en was het niet echt uitnodigend om te gaan varen.
Op 29 mei tijdens het palaver bij de JVW te Penningsveer werd de knoop nog niet definitief doorgehakt,
doch werd besloten om wel richting IJmuiden te gaan en aldaar de situatie te bekijken. Op 30 mei in
IJmuiden bij Seaport Marina afgemeerd om in ieder geval opstappers de tijd te gunnen om aan boord te
komen. De situatie op dat moment die door de Verkeersdienst IJmuiden werd afgegeven, heeft het CNZ
doen besluiten om te zeggen; It Giet Oan!
De wind op dat moment was ZW-W 5 Bft, af en toe 6, afnemend 4 tot 5, golfhoogte 2 tot 2,5 meter.
Met 12 deelnemers, verdeeld over 2 klassen, werd om 13:00 uur gestart tussen de grote pieren van IJmuiden. Klasse B zeilde een kleine baan en de klasse A een grote baan.
Uiteindelijk heeft iedereen een lekker rak gezeild en heeft één schipper het besluit genomen om voortijdig de wedstrijd af te breken. Een andere schipper had het besluit genomen om de Noordzee te verlossen
van ongewenst touwwerk en is na de finish doorgevaren naar zijn collega’s bij de KNRM om zich van de
tros in zijn schroef te ontdoen.
’s Middags genoot iedereen van de steigerborrel en had het lokale Chinees Restaurant “Shi Ling” het erg
druk. ’s Avonds werd er bij menigeen nog nagepraat onder het genot van een drankje omtrent de Fortrace.
Voor de volledigheid, hieronder de uitslagen:
Klasse B;
1e Michel Peetoom
HZV
2e Rein Meijer
JVW
3e Ton Beeren
HJC
4e Wim Poppe
JVW
5e Jeroen le Bellle
HZV
6e Herman Koelman HZV
Klasse A;
1e Jesse Mulder
2e Dennis Zuidam
3e Erwin Sikking
4e Herman Zwart
5e Henk Zuidam
6e Hans Struijkenkamp

Kalik 103
Spirit 28
Hallberg R. 35
Spear 30
Spirit 29
Winner 950

HZV
JVW
HZV
HZV
JVW
HJC

Stella Maris
Rosy Wolff
Brasil
Paladijn
Tour du Spirit
Vincita

Bashford H 36
J-105
X-382
X-41 OD
Comfortina 35
Dehler 36 JV

Push-Up (tevens overall winnaar)
Jam-Session
X-Zone
Laiva
Infinity
Top-Gear

Wij van het CNZ hopen voor 2016 wederom te zeggen; “It Giet Oan”
Met vriendelijke groet;
Michel, Hans & Tineke, Dennis, Bernt & Stefan
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Jaarverslag 2015 Commissie onderlinge wedstrijden HZV
Afgelopen jaar organiseerde de HZV op 22 & 23 augustus de onderlinge wedstrijden.
Op de zaterdag en zondagochtend was het goed zeilweer voor elke deelnemer, echter op de zondagmiddag werd het grilliger met hardere wind, waardoor we als comité besloten om de optimisten niet te laten
starten.
Er werd in elke klasse gezonde strijdlust getoond, wat soms leuke en hilarische momenten opleverde.
Echter, voor de start van de kajuitklasse groter dan 8 meter was het een waar spektakelstuk, waarbij
menig trukendoos geopend werd om te proberen elkaar de loef af te steken.
Gezien de concurrentie van Sail Amsterdam mochten we met maar 32 deelnemers eigenlijk wel tevreden
zijn. Hieronder de resultaten van de HZV-ers;
Optimist C (CWO 1 & 2)
1e Roy Peetoom
2e Max Boïng
3e Sem Kalee
4e Suzanne Kaptein
Optimist A (wedstrijd ploeg)
1e Cas Peetoom
2e Tim Boïng / Sam Peetoom
Open klasse, 15 deelnemers
1e Charlotte Sikking 6e Djoeke v Delft
12e Walle Romein
2e Jan Wickel
7e Jeroen v Delft
13e Ruth Kuipers
3e Theo Boïng
8e Gerrit v Elburg
14e Bert Stevens
4e Peter v/d Kamp
10e Anousjka Timmermans 15e Jeroen Pannekoek
5e Gijs Kuipscheer
11e Liesbeth Kaptein
Kajuitklasse 8mtr en kleiner, 3 deelnemers
3e John v Gent
Kajuitklasse groter dan 8mtr, 7 deelnemers;
2e Dennis Zuidam
3e Erwin Sikking
4e Jesse Mulder
7e Bouke v/d Booren
Met vriendelijke groet,
Michel Peetoom, Melvin Wickel, Albert Wolthuis

Jaarverslag 2015 Beheer website HZV
De website voldeed niet meer aan de wensen van het bestuur en de diverse commissies. De applicatie
waarmee de website werd gebouwd, kon deze nieuwe wensen onvoldoende ondersteunen waardoor we
op zoek moesten naar een andere applicatie.
Na onderzoek hebben we gezamenlijk met een deel van het bestuur gekozen voor Wordpress. Deze
applicatie wordt wereldwijd veel gebruikt waardoor er veel nieuwe functionaliteit ontwikkeld wordt. Ook
is er een grote gebruikersgroep waardoor er een goede ondersteuning (forums) is. De beide webmasters
hebben één dag training gevolgd om een nieuwe website te kunnen ontwikkelen en beheren. Na het
bouwen van het frame, de indeling, van de website zijn de teksten van de verschillende pagina’s herschreven en geplaatst.
Op 12 december 2015 is de nieuwe website gelanceerd. De website biedt nu de mogelijkheid om inschrijvingen voor evenementen, wedstrijden en zeiltraining online te laten verlopen. Het grote voordeel voor
de diverse commissies is dat de deelnemerslijsten uit deze formulieren automatisch gemaakt worden,
geen typewerk meer maar volledig digitaal dus. De website zal het komende jaar nog verder geoptimaliseerd worden.
de leden van beheer Website:
Clemens Stavenuiter, Ellen Sikking en Jesse Mulder
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Jaarverslag 2015 Evenementencommissie HZV
Beste allemaal,
Het jaar 2016 is alweer aangebroken en daarom blikken wij nog even terug op een mooi 2015. Een jaar
met een hoop geslaagde evenementen, mooie zeildagen en vooral veel plezier!
Het jaar begon met de winterse hazenpeper waar iedereen heeft kunnen smullen van Ton zijn kookkunsten. In maart was er een sieradenworkshop georganiseerd en zijn de vrouwen aan het knutselen geslagen. Ook kregen we een rondleiding door het Ford museum met vooraf koffie en gebak.
Zoals gebruikelijk was er op Eerste Paasdag weer de Paasbrunch, met onder andere roerei met spek,
brioche, scones en muffins.
Niet veel later was de pinkstertocht. Anders dan dat we gewend zijn, hebben we de route een beetje om
gegooid. Natuurlijk eerst borrelen bij Aeolus om vervolgens de volgende dag door te varen naar Lelystad
en hier na een toch wel zware tocht heerlijk te barbequen. De volgende ochtend waren de meeste al vroeg
uit de veren om toch nog even wat kledingstukken te passen in Bataviastad. Vervolgens snel door naar
Volendam om daar gezellig een hapje en drankje te doen tot in de late uurtjes. De volgende dag is iedereen op zijn gemakje weer teruggevaren naar de HZV.
In de zomer hebben we natuurlijk het zomerfeest gehad waarin de cowboys en indianen tevoorschijn
kwamen. De opkomst was weer super! Bij de spellen waren de teams weer super fanatiek en competitief
waarbij zelfs wat sabotage's werden toegepast. Daarna gezellig met z’n allen lekker wat eten om de avond
af te sluiten met een live band. De zondag begon al vroeg met een lekker stukje taart. Daarna ging iedereen op zoek naar stokken en palen om een hengel te maken voor de viswedstrijd. Vervolgens nog het
zondagmiddag spel waarbij de beste stuurlui aan wal de prijs hebben gewonnen om in 2016 het zondagspel te organiseren.
Na de zomervakantie was het tijd voor de najaarstocht. Een heerlijke tocht die traditioneel weer startte
in Amsterdam bij Aeolus, om vervolgens de dag erna door te varen richting Muiden. Aangekomen in
Muiden was het weer even passen en meten maar nadat iedereen zijn plekje had gevonden zijn we
heerlijk wat gaan eten.
Het mooie weer van 2015 ging langzaam over in het slechtere koude weer en het was alweer tijd om de
boten uit het water te hijsen. Ook dit jaar was er, om het koude en slechte weer te kunnen trotseren,
wat lekkers voor de harde werkers geregeld.
Ondanks dat de boten alweer uit het water waren, mocht dat de evenementen niet drukken. Zo was er
ook dit jaar weer de mosselavond waarbij het gehele clubhuis afgeladen vol zat en iedereen kon genieten
van de heerlijke mosselen.
Wij willen jullie weer bedanken voor de gezelligheid die jullie mee brengen naar de evenementen!
Voor 2016 staan er weer een hoop evenementen gepland. We hopen jullie daar gezellig weer tegen te
komen!
De evenementencommissie.
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Jaarverslag 2015 Redactie HZV
Het officiële clubblad van de HZV, de HZV Praat, is in 2015 zes maal verschenen. De oplage bedroeg
gemiddeld 345 stuks per editie.
De inhoud van de HZV Praat bevatte op de eerste plaats mededelingen aangaande de vereniging en de
leden alsmede de komende en actuele activiteiten van de vereniging. Maar ook nieuws en mededelingen
buiten de HZV over de watersport, de vaarwegen en het Watersportverbond zijn aan de orde gekomen.
Daarnaast is van de meeste gebeurtenissen, op en rond de HZV, op een leesbare manier verslag gemaakt.
Daarbij hadden de leden van de Redactie niet te klagen over de toegezonden kopij en foto’s van de leden
en de commissies. De advertenties in de HZV Praat drukken de kosten maar houden we bewust bescheiden in kwantiteit. Het moet immers geen advertentieblaadje worden maar een ontspannend, plezierig en
gezellig blad blijven dat herkenbaar is voor de leden en de typische HZV-sfeer uitstraalt. Dat is de filosofie van de redactie.
De Redactie sluit aan bij de website van de HZV en andersom. Er bestaat dan ook nauw contact met de
webmasters.
Het contact met het bestuur is belangrijk. Contactpersoon namens het bestuur is Jolijn Oud maar uiteraard
zijn alle bestuursleden, afhankelijk van het onderwerp, belangrijk voor de redactie.
Plaatsing en opmaak van de HZV Praat vindt digitaal plaats via internetbedrijf Editoo waarmee de HZV
een contract heeft. Dit maakt het ook mogelijk om de HZV Praat op de website te plaatsen.
Ten slotte wil de Redactie alle leden bedanken voor hun inbreng in het clubblad en support aan de redactieleden. Het applaus dat de redactie kreeg tijdens de laatste najaarsvergadering was hartverwarmend.
w.g.
de leden van de Redactie: John Vasen, Lianne Sikking, David Engel en Lars Piscaer
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Toelichting bij de jaarrekening 2015
Algemeen
2015 was in financieel opzicht een goed jaar voor de HZV. De inkomsten waren ruim boven de begroting.
De uitgaven bleven niet altijd in de pas met de begrote bedragen; hierna wordt toegelicht wat hiervan
de oorzaak is.
Toelichting bij de balans
Door afrondingen kunnen bedragen maximaal 1 euro verschillen.
Duurzame activa
De vaste activa worden op basis van aanschafwaarde afgeschreven.
Voorraad verenigingsartikelen
De voorraad is afgenomen wegens het uitreiken van gouden en zilveren spelden.
Debiteuren
Alle nota’s van 2015 zijn betaald.
Overige vorderingen bevat drie grote posten: de rentevorderingen 2015 op de ING Bank, SNS Bank
en Rabobank Haarlem m.b.t. de daar lopende spaarrekeningen. Deze vorderingen zijn ruim € 1644,94.
Verder omvat deze post ook vorderingen op commissieleden wegens verstrekte maar nog niet geheel
afgerekende voorschotten.
Vooruitbetaalde kosten
Dit betreft een nota van SITA die in december 2015 is betaald en betrekking heeft op januari 2016.
Kapitaal
Stand per 1 januari 2015
Toevoeging stelcon 2015
Exploitatie saldo 2015

550.936
16.104
803

Stand ultimo 2015

567.843

Voorziening onderhoud
Stand per 1 januari 2015
Toevoeging

36.614
500

Stand ultimo 2014

37.114

Voorziening milieu/arbo
Stand per 1 januari 2015
Onttrekking 2015

15.944
779

Stand ultimo 2015

15.165

Voorziening Verenigings Vaartuigen (VVV)
Stand per 1 januari 2015
8.975
Toevoeging 2015
2.596
Stand ultimo 2015

11.571

De toevoeging betreft sponsoring en het positieve saldo van de Wedstrijdcommissie en Zeiltraining/opleiding.
Voorziening Investeringsfonds
Stand per 1 januari 2015
0nttrekking 2015
Toevoeging 2015

35.033
16.105
32.000

Stand ultimo 2015

50.928
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Reserve jubilea
Stand per 1 januari 2015
Toevoeging 2015

9.144
1.500

Stand ultimo 2015

10.644

Borgsommen
Deze post betreft de betaalde borgsommen voor de afstandsbediening van het rolhek bij de helling.
Crediteuren
Hierin zijn de nota’s verwerkt die ultimo 2015 of in januari 2016 zijn ontvangen en nog betrekking hebben
op 2015,
o.a. bankkosten.

Toelichting bij de exploitatierekening
Baten
Contributie- en stalling opbrengsten
De werkelijke opbrengsten zijn boven verwachting o.a. door hogere inkomsten uit de winterstalling en
verhuur van de loods.
Interest
De lagere inkomsten uit rente zijn wederom te wijten aan de verlaagde rentestanden.
Bar
Door goed inkoopbeleid en inzet van de barvrijwilligers zit deze ruim boven de begroting.
Diversen
Deze baten bestaan uit passantengeld.
Lasten
Onderhoud
Deze post is iets hoger uitgevallen i.v.m. kleine investeringen bv bokken.

Milieu/arbo
De werkelijke kosten bedroegen in 2015 € 5678,61.
Deze kosten zijn t.o.v. de begroting hoger uitgevallen i.v.m. de schoonmaak van de spinnewei.
Afschrijving
Voor 2015 wordt de investering stelcon spinnewei toegevoegd.
In de afschrijving zijn de landtong en de starttoren opgenomen voor bedragen na aftrek van resp. de
bijdrage van de Gemeente Haarlem voor de landtong en de bouwsubsidie voor de starttoren en de loods.
Beheer clubhuis
De kosten betreffen voornamelijk schoonmaakspullen.
Energie en water
Het energie- en waterverbruik was de afgelopen jaren als volgt.
jaar
2011
2012
2013
2014
2015

elektra kWh
14.062
16.036
16.157
17.724
17.358

water m3
274
280
296
272
250

De post is lager dan begroot door:
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-Teruggave Ecotax
-Donaties stroomverbruik
-Lager verbruik
Vaste lasten
Deze post is binnen de begroting gebleven. Tot de vaste lasten behoren o.a. WOZ aanslagen.
Verzekeringen
Valt ook binnen de begroting.
Secretariaat
Deze kosten blijven binnen de begroting. De kosten bestonden dit boekjaar onder meer uit kantoorartikelen en portokosten.
Algemene kosten
Hieronder vallen onder meer kosten betalingsverkeer, algemene ledenvergaderingen, bijeenkomst bestuur
& commissies, consumpties vrijwilligers spinnewei en jubilarissen.
Investeringsfonds
Deze voorziening is bestemd voor toekomstige nieuwe opstallen.
Toelichting Specificatie vaste activa
Door afronding kunnen tellingen maximaal 1 euro verschillen.

Van de Havencommissie
Beste varende lezer,
Het is weer voorjaar en dus een
tijd van vaste rituelen: de woerd
bespringt de eend (nee niet Katrien), de koeien dartelen het
weiland weer in, alwaar de dames
de kievitseieren die niet meer
geraapt mogen worden al dartelend vertrappen. De minister-president doet weer eens vaag over
de kosten van een renovatie traject, nu niet die van de Groene
Dreack maar van die gouden kip
caravan. Piet P te H., diegene van
het weer, juist hij die altijd begint
met voorspellen wat voor een
weer het vandaag is geweest juist
die, die heeft mij gebeld en gezegd dat de tocht de tochten deze
winter niet meer te verwachten is.
Daarom starten we met de mooiste voorjaarstraditie want op zaterdag 12 maart gaan de eerste
boten weer te water. Houdt de
website in de gaten voor het hellingrooster. Ook gaan we, nadat
de eerste boten te water zijn, de
masten uit de loods halen welke
of op uw boot gezet worden of
buiten op schragen worden neergelegd. Houd hiervoor ook de
website in de gaten.
Nog zo’n traditie in het voorjaar,
alle huisvrouwen gaan aan de
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voorjaarsschoonmaak (nu word ik
wel heel erg een ouwe l…..). Maar
goed, geen grote schoonmaak,
maar wel een start van de dinsdag
werkavonden. Dinsdag 15 maart
vanaf een uur of half zeven starten we, iedereen is van harte
welkom. Kun je timmeren, schilderen, opruimen, electriciteitswerk, lassen, opruimen, gewoon
gezellig zijn, kom dan helpen.
Onze eigen azijnzeikerds hebben
in de winter de middensteiger
gedeeltelijk besprenkeld met
azijn en het ziet er naar uit dat de
groene aanslag en de gladheid
aanzienlijk minder zijn geworden.
Wat nog geen traditie is (tenminste dat doet men ons geloven), is
mechanische doping van de fiets.
U weet, tijdens het WK veldrijden
is er een Belgische (kan geen
toeval zijn) betrapt op het hebben
van een motortje in haar veldritfiets. Ik zie het probleem niet, als
ik in de haven kijk zie ik op/aan/
in al die zeilboten een motor zitten, is dat dan ook mechanische
doping? Maar goed, het ging over
tradities: één ervan is het bijwerken van de wachtlijst. De volgende personen hebben nog niet
aangegeven of zij op de wachtlijst
willen blijven. Graag vóór 15 april

reageren anders wordt u van de
wachtlijst geschrapt en komt u,
als u zich weer aanmeldt, helemaal achteraan en moet u zich wel
van mechanische doping bedienen om op deze lijst te stijgen. De
havencommissieleden lijken nl. in
niets op die boeven van de wereld
voetbalbond. Mathijs van AQssema, P. Middel, R.Lulof, Dirk West,
A.Reuzelaar,
Namens de havencommissie
René Lourens

Azijn
zeikerd

Zo dan
glijden ze
niet meer
uit

High Tea HZV
Als Anna, de zevende hertogin
van Bedford, in het begin van de
negentiende eeuw niet zo ongelooflijk gulzig was geweest, dan
zou de ‘afternoon tea’ die oorspronkelijk uit Engeland komt wel
nooit zijn uitgegroeid tot een na-

tionale gewoonte.
Het verhaal gaat dat deze dame,
vanwege de tijd tussen het ontbijt
en het diner, het niet kon volhouden tot het rijke avondmaal.
Daarom trok zij zich halverwege
de middag terug in haar boudoir
en vroeg haar bedienden haar
stukjes brood te brengen, besmeerd met lekkere zoete boter,
die ze samen met macarons,
taart, koekjes, kleine cakejes en
andere heerlijkheden stiekem
verslond.
Het duurde niet lang of haar geheim werd ontdekt door de dames
van de feestcommissie. Alle tafels
werden bij elkaar geschoven en
de theepotten en het sierlijke
servies van Stien van der Werff
kwamen tevoorschijn om een
middag te genieten! Op een dergelijke winterse zaterdag (6 februari) kan ik me enorm verheugen op liters thee en overvolle

etagières met heerlijk zoets. En
zet een klein clubje dames bij
elkaar en het gekakel kan beginnen. De grootste valkuil is natuurlijk: tijdens je eerste ronde teveel
nuttigen, waardoor je halverwege
wel stiekem je broeksknoop onder
de tafel los zou willen maken.
Gelukkig bestaan er de doggy
bags en kon een ieder nog wat
heerlijks mee naar huis nemen!
Emilie Engel

IJsselmeer: windmolenpark met werkeiland: weg watersport?
Bron: Watersportalmanak.nl
06-01-2016
89 Windmolens in het IJsselmeer
In het IJsselmeer worden 6 kilometer uit de kust 89 windturbines
geplaatst. De windturbines zullen
langs de kust van het IJsselmeer
geplaatst worden. Het betreft hier
de strook vanaf Breezanddijk tot
en met Stavoren. Ondanks vele
protesten vanuit de bevolking,
milieubeweging, visserij, toeristische sector en gemeenten lijken
de plannen vast te staan. Provinciale Staten van Friesland hebben
hun bezwaren laten vallen en in
september 2015 ingestemd met
het plan van minister Kamp (Economische zaken).

wordt.
Werkeiland in IJsselmeer
Naast de 89 windmolens, met een
hoogte van 95 meter en een rotor
van minimaal 120 meter, zal er
ook een werkeiland aangelegd
worden in het IJsselmeer. Het ligt
in de bedoeling dat na dat de bouw
gereed is dit eiland een natuurgebied zal worden.

Toerisme en watersport
Er waren diverse alternatieven
aangeboden zoals plaatsing langs
de gehele Afsluitdijk, maar daar
is de minister niet gevoelig voor.
Er moet hoe dan ook in 2020 dor
Friesland 530 megawatt windenergie geproduceerd worden.
Het IJsselmeer zal daarvan minstens 316 megawatt moeten leveren.

Volgens Windpark Fryslân zal het
windpark niet storend zijn voor
toerisme zoals watersport. Men is
in de overtuiging dat het een veilig gebied wordt voor de watersport. Er zijn zelfs plannen geopperd om vaarroutes tussen de
windmolens te creëren met aanlegplaatsen zodat het er leuk

Watersporters denken daar
anders over
“We komen juist naar Friesland
vanwege het weidse waterlandschap en de onbeperkte mogelijkheden om te varen” is de veelgehoorde kreet van veel watersporters uit zowel Nederland als Duitsland. Dat gaat straks anders worden. “Misschien moeten we wel
een nieuw vaargebied zoeken of
gewoon in ons eigen land blijven”
laat een Duitse Watersporter
weten.
De toeristische industrie is een
van de grote inkomstenbronnen
van Friesland, ook voor de werkgelegenheid is de watersportbranche en aanverwante bedrijven zoals horeca zeer belangrijk,
dat kan wel eens anders worden
als veel watersporters een ander
vaargebied gaan zoeken.
Meer te lezen over dit onderwerp,
zie windparkfryslan.nl |
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De Grote Oversteek (DEEL 2)
In de vorige HZV Praat heeft u
deel 1 kunnen lezen over de grote
oversteek van de Caraïbische Zee
naar Nederland die Frank van
Gool en zijn zeilmaatjes in het
voorjaar 2015 hebben gemaakt.
Het vervolg en de afloop is hierna
te lezen in deel 2. We beginnen
op het moment dat ze de Azoren
verlaten. Red.
We varen tussen de eilanden Pico
en Sao Jorge door. De deining
slaat met veel geweld tegen de
rotsen en is van grote afstand te
horen, het water spuit tientallen
meters omhoog. Na ca. 25 mijl
valt de wind achter het eiland weg
en gaat de motor weer aan. Korte
tijd later worden de eerste Dolfijnen gespot die op een school vissen “waarschijnlijk makreel” aan
het jagen waren. Je kunt zoiets
goed herkennen omdat er dan ook
vaak een hele zwerm vogels
boven vliegt, en die willen graag
meedelen in de buit. Een uur later
spuit in de verte een waternevel
omhoog “Walvissen”!, diverse
keren worden de enorme gevaartes waargenomen en op film vastgelegd. Spectaculair ! 50m van de
boot, eerst een spuit water, dan
een rug en uiteindelijk een rugvin.
Dat moet een enorm beest zijn
maar helaas, zo snel als ze zijn
gekomen, zijn ze ook weer weg.
We gaan met een voldaan gevoel
de nacht in.
Pico gezien vanaf Sao de Jorge

Het restant van onze tocht over
de oceaan is als verwacht met
wisselende omstandigheden. Van
prachtig zeilweer met een halvewinds koersje tot aan 25 knopen
wind en een deining van 5 tot 6
meter. Uiteindelijk varen we met
een hele grote boog om het slech30

te weer heen en maken zo 500
mijl extra. Zaterdag de 13e bij het
binnen varen van “The Engis
Channel” laten we de oceaan
achter ons en een mijlpaal is behaald. De wind is behoorlijk afgenomen en we besluiten de parasailer te gaan uitproberen, een
prachtig gezicht zo’n grote lap
zeil.

Dolfijnen bij Pico
Het scheepvaartverkeer neemt
enorm toe en we moeten vooral
’s nachts meerdere keren vissers
en vrachtschepen oproepen om
aanvaringen te voorkomen. De
vissers lijken onze oproepen te
negeren ze denken dat ze altijd
voorrang hebben maar als ze 10
knopen varen moeten ze wel erg
snelle vissen vangen. De vrachtschepen reageren doorgaans
goed op onze oproep en verleggen
de koers een paar graden voor
ons.
Op zondag de 14e varen we onder
Ilse of Wight door en na een inventarisatie van het eten moeten
we vaststellen dat we het niet
gaan redden zonder aan te vullen.
En dus besluiten we om Dover of
Eastbourne aan te doen. En terwijl
we zo langs de Engelse kust
varen, draait de wind steeds meer
naar noordoost, gaat de stroom
ook nog tegen staan, dan een
stevige regenbui er overheen en
het besluit is gemaakt “Eastbourne”! Ik roep nog: ze steken de
oceaan over, krijgen één regenbui
en vluchten de eerste haven in die
ze kunnen aan doen om te schuilen “stelletje watjes”! Maar helaas, mijn verzoek werd niet gehoord.
We roepen Eastbourne haven op
en worden door een uiterst vriendelijke dame te woord gestaan die
ons vertelt dat er ruimte genoeg

is en dat ze het dock voor ons zal
klaar maken. Na eenmaal in de
haven een plekje te hebben gevonden, is het een oase van rust
en is aan niets meer te merken
dat het buiten zo spookt. Het
wordt helaas dus niet de 17e maar
waarschijnlijk de 18e. Helaas, we
hebben het geprobeerd. Dinsdagochtend gaan we weer verder met
een westenwindje dat ons comfortabel naar huis zal brengen.
Een leuk resort met een mooie
haven en geweldige sanitaire
voorzieningen dat Eastbourne. Ik
heb eigenlijk in Nederland alleen
voor invaliden zulke grote douches gezien. De AIDA supermarkt
is enorm groot en we shoppen dan
ook groots voor de laatste dagen.
We zullen niets tekort komen. Ook
met de steaks in de Harvester
Sovereign Harbour is niets mis en
we hebben een heerlijk maal. Op
de boot nog een wijntje of een
biertje en dan naar kooi.
Om 4.45 uur brengt Jos de Dongels van de elektrische deur openers terug naar het havenkantoor
en wij varen de boot alvast uit de
box naar het dock. En zo kan Jos
in het dock weer opstappen.
Daardoor hebben we een uur
langer stroom mee, het is bijna
laag water en de kiel wordt ingesteld op een diepte van 2m. Dat
gaat wat lastig want de indicator
van de kiel geeft niet meer aan,
maar Jos had berekend dat hij de
bedieningsknop dan 40 seconden
vast moest houden om op twee
meter uit te komen.
Het laatste stukje “denken we”.
Eenmaal op zee is de wind gedraaid en afgenomen en voordat
we koers zetten, wordt het elektronisch kompas nog even gekalibreerd zodat de radarbeelden
overeen komen met de AIS locaties. Dat is wel zo handig bij de
oversteek van de traffic lanes in
Dover straight. De oversteek verloopt prima en we komen snel aan
de Franse zijde. We zien achter
ons vier supersnelle bootjes op
ons afkomen die niet zichtbaar
zijn op onze AIS. Ze minderen
vaart en buigen af richting Engeland. In de verte komt weer een
ander schip met hoge snelheid op
ons af. Weer geen AIS Identifica-

tie. Maar wel een marifoon oproep. De Franse kustwacht! We
krijgen een paar vragen: Laatste
haven? Bestemmings haven? Nationaliteit? Crew? Vlag boot (is
overigens duidelijk herkenbaar
door het MMIS)? Nummer via de
AIS? En we komen aan boord
controleren! Snelheid minderen
en jawel, er komen twee RIB’s op
ons af. Eén komt langszij met zes
zwaar bewapende mannen. Als je
alle bemanning van die drie Franse boten bij elkaar optelt, kom je
aan 16 man. Vijf man komt bij ons
aan boord. De andere Rib blijft om
ons heen cirkelen. En na een
vraag of we drugs of ander smokkelwaar aan boord hebben, wordt
het gehele schip grondig doorzocht en alles gaat overhoop. Je
wordt voor je gevoel behandeld
als grote criminelen. Gelukkig
hebben we Hans aan boord, die
oud militair is, en ons wat bedaarde. Want zo is nu eenmaal het
protocol. Welkom in Frankrijk!
Jos had de crew al vóór de reis
geïnformeerd dat het zijn bedoeling was om de Anna in Nederland
in te voeren en daar de BTW te
betalen. Om op voorhand met de
Belastingdienst een afspraak te
maken, is niet gelukt omdat deze
zich afdeed met: “de dienstdoende ambtenaar in functie zal bij het
binnenvaren van de Nederlandse
wateren de BTW vaststellen”.
“Sorry meneer, dat zijn de regels,
basta”. Jammer voor de Nederlandse Staat want zo liepen ze
toch gauw een € 100.000.- aan
BTW mis.
De Franse ambtenaar zag zijn dag
gemaakt. Omdat Jos alle documenten kon overleggen maar
natuurlijk niet het nodige BTW
document, moesten we volgen.
Helaas weg comfortabele reis
naar Nederland. Maar tegen de
stroom in naar Duinkerken. Dat
wordt aan de ketting in Frankrijk.
Om 22.30 uur aangekomen werd
door de kapitein van het patrouillevaartuig verslag gedaan. Morgenochtend zouden de notariële
stukken, koopbewijs etc. worden
vertaald door een beëdigd vertaler en zou Jos een vragenlijst
worden voorgelegd. We zijn wel
vrij om te gaan en staan waar we
willen. Maar de boot lag symbolisch vast. Heb geen ketting ge-

zien maar met zoveel gewapende
bemanning om je heen haal je het
toch niet in je hoofd om gekke
dingen te doen.
Op zijn verjaardag de 17e wordt
Jos ontboden op het patrouilleschip. Hans gaat mee omdat het
ons geen goed plan leek om alleen
met vier Franse ambtenaren in
gesprek te gaan, ze maken kennis
met de vertaalster en het verhoor
kan beginnen. Eenzijdige en vervelende vragen waarop geen
eenduidig antwoord gegeven kon
woorden. Uiteindelijk worden Jos
zijn intenties vastgelegd waarvan
hij ook bewijs kon overleggen.
Desalniettemin moest er BTW en
een ”minimale boete” betaald
worden vanwege het niet kunnen
overleggen van de BTW bewijzen.
Belachelijk! Te meer daar de minimale boete fors bleek. Jos had
zich een ander verjaardagscadeau voorgesteld na 4,5 uur ondervraging. Hij had het BTW bedrag natuurlijk allang gereserveerd maar had het liever in Nederland willen voldoen.
Duinkerken

Het totale bedrag overboeken was
de volgende uitdaging. Maar om
een lang verhaal kort te maken en
na wat dringende telefoongesprekken met de ING (want ambtenaren zijn erg, maar bankiers
kunnen er ook wat van) kwam
donderdagochtend de verlossende bevestiging dat het geld was
overgemaakt. En na een bewijs
van betaling, natuurlijk in het
Frans opgesteld, waren we vrij om
te vertrekken hetgeen we ook
direct gedaan hebben.
OK, snel vergeten en naar huis!
Het wachtschema gaat weer in en
Frans en Hans gaan rusten. Bij het
binnenvaren van de Nederlandse
wateren worden we opgeroepen
door een boven ons cirkelend
vliegtuig van de kustwacht. We

hebben een paar vragen: waar
komt u vandaan? De laatste haven? Bestemmingshaven? Nationaliteit van de bemanning? Vlag
van de boot? Waar heb ik dit eerder gehoord???? Via Den helder
naar Medemblik is één van de
antwoorden. ‘s Avonds worden we
op twee mijl afstand ingehaald
door de Alvimedica, één van de
Volvo Ocean racers die later in
Scheveningen als eerste gaat finishen. In de loop van de nacht
gaat het regenen. Ook bij het
passeren van de maasmond en de
verplichte melding via de marifoon worden weer de vragen gesteld: laatste haven, nationaliteit,
crew, vlag boot. We zijn duidelijk
in de “picture”. Voor Den Helder
zien we een duikboot en vaart de
“De Zeven Provinciën” voor ons
uit. Dat vonden we toch wel wat
te veel eer en hadden ons de
aankomst anders voorgesteld.
Jammer, ze kwamen toevallig
gelijk met ons terug van een oefening en konden onze koers vervolgen naar Den Oever alwaar het
werkelijke “comité” klaar stond
met de vraag of we eenmaal door
de sluis even wilden aanleggen.
Twee man Douane en twee man
Marechaussee komen aan boord.
Vriendelijke mensen. Maar het
viel me eigenlijk een beetje tegen
na de 16 man van de Franse
Douane. En dit gezegd hebbende,
was het ijs gebroken, waren de
formaliteiten snel afgehandeld en
konden we weer verder gaan.
En nu snel naar Medemblik waar
de familie Clemens en Ellen maar
ook Wilma en Tjallie met kleindochter Eleanor op de steiger ons
stonden op te wachten. We hebben hun geduld de laatste dagen
behoorlijk op de proef moeten
stellen met al die vertragingen op
het laatste moment. Het weerzien was dan ook best wel emotioneel na bijna 9 weken te zijn
weggeweest. Maar eind goed al
goed en ik kan terug kijken op een
geweldige ervaring die ik niet had
willen missen!
Met dank aan Wilma en alle anderen die dit voor mij mogelijk hebben gemaakt.
Frank van Gool
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Watersportverbond gemengde gevoelens over afschaffing btw
vrijstelling
Gemengde gevoelens Watersportverbond bij uitspraak EU
Hof van Justitie Luxemburg:
Nederlandse regeling BTW-vrijstelling watersportverenigingen in strijd met Europese
Richtlijn
Bron: Watersportverbond 26-02-2016
Nieuwegein, 26 februari 2016 Het Europese Hof heeft de Europese Commissie in het gelijk gesteld en heeft daarmee de Nederlandse overheid op de vingers
getikt omtrent de BTW-regeling
voor watersportverenigingen. De
Europese Commissie vond dat de
Nederlandse overheid de BTW-regeling niet geheel op een juiste
wijze toepast en dat de Nederlandse regeling BTW-vrijstelling
voor watersportverenigingen in
strijd is met de Europese richtlijn.
Het Watersportverbond heeft gemengde gevoelens bij deze uitspraak.
Sportverenigingen, niet winst
beogende instellingen die als doel
hebben de beoefening van sport
of de bevordering daarvan, zijn
voor hun prestaties vrijgesteld
van BTW. Voor de watersportverenigingen kennen we in Nederland echter een speciale regeling.
De BTW-vrijstelling geldt dan kort
gezegd ook voor werkzaamheden
aan vaartuigen en de verhuur van
ligplaatsen, indien de vereniging
geen personeel (havenmeester)
in dienst heeft.
De Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EU) heeft
in een zogeheten inbreukprocedure Nederland voor het EU Hof
van Justitie gedaagd omdat zij
van oordeel was dat de Nederlands BTW-regeling voor Watersportvereniging in strijd is met de
BTW-Richtlijn. Klachten van Nederlandse commerciële jachthavens vormden hiertoe de aanleiding. Het EU Hof van Justitie
heeft in haar uitspraak van 25
februari 2016 de Europese Commissie in het gelijk gesteld.
Enerzijds te ruim en anderzijds te strikt
De Europese Commissie was van
mening dat de Nederlandse
BTW-regeling voor Watersportvereniging enerzijds te ruim en
32

anderzijds te strikt werd toegepast dan het EU-recht toelaat. De
Nederlandse regeling is te strikt
omdat
watersportverenigingen
ten onrechte jarenlang belasting
hebben moeten betalen als ze een
betaalde havenmeester in dienst
hadden, dit terwijl het onderscheid wel of geen havenmeester
in dienst nergens is geregeld in de
BTW-Richtlijn. De Nederlandse
regeling is te ruim, omdat de
verhuur van ligplaatsen aan leden
die in het geheel niet sporten ook
is vrijgesteld, terwijl voor de verhuur van ligplaatsen aan deze
leden wel BTW betaald had moeten worden.
Gemengde gevoelens
Maurice Leeser, directeur Watersportverbond: ‘De uitspraak van
het Europees Hof wekt bij het
Watersportverbond
gemengde
gevoelens op. Natuurlijk zullen we
aankaarten dat de ten onrechte
betaalde BTW desgevraagd geretourneerd wordt aan watersportverenigingen. Het overige deel
van de uitspraak van het Europees Hof baart het Watersportverbond grote zorgen. Dit omdat
watersportverenigingen mogelijk
op termijn verplicht worden de
verhuur van een ligplaats aan
leden die ‘recreatief’ varen met
BTW te belasten”.
Het Watersportverbond voorziet
dan ook dat watersportverenigingen door een opheffing/aanpassing van de BTW-regeling voor
aanzienlijk extra kosten en administratieve verplichtingen komen
te staan. Dit is in haar ogen in een
tijd waarin financiën een steeds
nadrukkelijker aandachtspunt is
voor watersportverenigingen, een
onverkwikkelijke zaak. Deze kostenstijging zal ongetwijfeld effect
sorteren op de hoogte van de
contributie.
Watersport toegankelijk voor
iedereen
Maurice Leeser, directeur Watersportverbond: ‘’De BTW vrijstelling voor sportverengingen is in
het leven geroepen om sport (financieel) toegankelijk te maken
en houden voor brede lagen van
de bevolking. Dit loffelijke streven
wordt met een nieuwe regeling

geweld aan gedaan. Watersport
wordt aldus minder toegankelijk,
iets waarvoor wij als bond altijd
hebben gestreden. ’’Het Watersportverbond zal zowel het Ministerie van Financiën als NOC*NSF
nogmaals attenderen dat alle
watersportverenigingen aangesloten bij het Watersportverbond
daadwerkelijk sport bedrijven.
Deze watersportverenigingen zijn
via het Watersportverbond, lid
van de sportkoepel NOC*NSF,
erkend
als
sportvereniging.’’
Daarnaast is het Watersportverbond van mening dat In Nederland een lig- of bergplaats onontbeerlijk is voor het beoefenen van
de watersport, net zo noodzakelijk als een buiten- en of binnensportvereniging moet beschikken
over een accommodatie en materiaalopslag.
Nadelig voor de watersportbranche
Direct na lezing van de uitspraak
heeft het Watersportverbond dan
ook contact gezocht met het Ministerie van Financiën en NOC*
NSF. Volgens Leeser zou de uitspraak van het EU-Hof grote gevolgen kunnen hebben voor de
gehele (water)sportwereld. Immers vele sportbonden kennen
geen onderscheid tussen sportief
en recreatief gebruik van sportmiddelen en accommodaties binnen hun tak van sport. Ook in de
watersport is het gecompliceerd
een onderscheid te maken tussen
sportief en recreatief gebruik van
vaartuigen. De effecten van een
aanpassing van de BTW-regeling
is dan ook mogelijk nadelig voor
de watersportbranche, daar waar
in gezamenlijkheid juist door alle
watersportorganisaties in Nederland hard gewerkt wordt om zoveel mogelijk Nederlanders enthousiast te maken voor de watersport. Dit streven zal door een
aanpassing van de BTW regeling
wellicht voor een groot deel teniet
worden gedaan. En dat kan en
mag niet de bedoeling zijn”, vindt
Leeser.
BTW-vrijstelling watersportverenigingen is van de baan
De Europese Commissie maakt

als sinds 2009 bezwaar tegen de
Nederlandse regeling voor watersportverenigingen die ligplaatsen
exploiteren. Verenigingsjachthavens zonder personeel in dienst
zijn vrijgesteld van BTW voor de
verhuur van ligplaatsen, terwijl
booteigenaren in commerciële
jachthavens 21% BTW moeten
betalen.
De Nederlandse regeling is volgens de Commissie tegelijk te
ruim en te strikt. Vandaag is zij in
het gelijk gesteld door het Europese Hof van Justitie.
Enerzijds is de vrijstelling te ruim,
omdat alleen BTW vrijstelling mag
worden verleend aan leden van
een vereniging die een ligplaats
huren ten behoeve van vaartuigen die bestemd zijn voor sportbeoefening. In de ogen van de
Commissie worden veel boten
gebruikt voor recreatieve activiteiten en verblijf. De eigenaren
van deze boten mogen dus niet
worden vrijgesteld van BTW voor

hun ligplaatsen. De Nederlandse
regering voerde onder meer aan
dat het moeilijk is een onderscheid te maken tussen sportief
en recreatief gebruik van de vaartuigen.
Anderzijds is de Commissie het er
niet mee eens dat, om de vrijstelling te genieten, de watersportverenigingen geen personeel in
dienst mogen hebben. Op die
manier voegt Nederland een
voorwaarde toe die verder gaat
dan de BTW-richtlijn.
De Nederlandse regering wees er
op dat deze voorwaarde nodig is
om een onderscheid te maken
tussen watersportverenigingen
die volledig functioneren dankzij
vrijwilligers en andere, die in
concurrentie treden met commerciële jachthavens.
In zijn arrest van vandaag verklaart het Hof het beroep van de
Commissie volledig gegrond en
zal Nederland de wet moeten
aanpassen.

Geert Dijks, directeur van HISWA
Vereniging is blij met de uitspraak: ’We hebben dit probleem
al in 2005 aangekaart in Brussel.
Dit naar aanleiding van een rapport van het Ministerie van Economische Zaken die de oneerlijke
concurrentie beschrijft. De uitspraak geeft een gelijker speelveld in de markt van jachthavens.
De prijsverschillen tussen verenigingshavens en commerciële havens lopen soms op tot wel 50%.
Dit komt door de fiscale voordelen
die niet legaal zijn volgens de
hoogste Europese rechter.’

Uit de oude doos
Oud voorzitter Willem van Baaren vertelt als Ted Belijswijk deze foto neemt tijdens het 50-jarig jubileum
van de HZV in 1972 en misschien herkennen sommige kinderen zich nog in hun jeugdige jaren
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’Het moet wel leuk blijven’
Niet alleen op het water staan
HZV'ers hun 'mannetje' maar ook
in het water weten zij van wanten.
Zo kwamen we Femke Lourens
tegen in het Haarlems Dagblad.
Redactie
Bron: HD, door Hein ten Bergeh.
ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 6-2-2016
HAARLEM - Zonder water geen
leven. Het zou zomaar het levensmotto van Femke Lourens
kunnen zijn. De 24-jarige waterpoloster gaat met ZV Haerlem aan kop in de eerste klasse. Promotie naar het hoogste
niveau lonkt.
Gooi haar in het zwembad en ze
is volmaakt gelukkig. Water heeft
altijd al een grote aantrekkingskracht op haar gehad. Wanneer
ze als klein meisje op pad was met
de zeilboot van haar ouders, kon
ze niet wachten op de momenten
dat ze het water mocht inplonzen. ,,Als het even kon was ik aan
het zwemmen.’’
Dat Femke Lourens zich op jonge
leeftijd aanmeldde bij een zwemvereniging was niet meer dan logisch. Tot haar 18de deed ze aan
wedstrijdzwemmen waarna ze de
overstap naar het waterpolo
maakte.
Haar snelheid (,,Met zwemmen
zat ik tegen de NK-limiet maar ik
heb nooit echt de focus gelegd op
het presteren’’) kwam goed van
pas in haar ’nieuwe’ sport. ,,Ik
miste natuurlijk wel de basisvaardigheden. Wanneer ik een bal niet
goed aannam, kreeg ik te horen
dat je dat in de pupillen al geleerd
had. Dat gold voor mij dus niet.’’
Van haar keuze voor het waterpolo heeft ze nooit spijt gehad. Bovendien is ze er in relatief korte
tijd behoorlijk bedreven in gebleken. ,,Het was niet echt een bewuste keuze om over te stappen.
Een paar vriendinnetjes gingen
het doen en vroegen of ik ook
interesse had. Ik ben een keertje
gaan kijken en daarna nooit meer
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weg geweest.’’
Een goede sfeer is de basis om tot
prestaties te komen, zegt ze. ,,
Dat is ook het leuke aan teamsport. Bij zwemmen ben je vooral
op jezelf aangewezen.’’ Ze springt
heus niet iedere trainingsavond
even enthousiast op de fiets richting het zwembad. ,,Zeker in de
wintermaanden moet ik mij wel
eens van de bank trekken. Maar
als ik eenmaal in het zwembad
ben is dat over. Het is ook gewoon
hartstikke gezellig. Op donderdag
gaan we met z’n allen thee drinken en koekjes eten.’’

,,De top drie was onze doelstelling. We zijn dus goed bezig, ja.’’
Nee, bedankt
Ondanks dat het vlaggenschip
van ZV Haerlem op koers ligt voor
promotie naar de eredivisie is het
maar de vraag of de ploeg ook
daadwerkelijk die stap gaat
wagen. Ook vorig seizoen waren
de Haarlemse polosters in beeld
om te promoveren. ,,Wij hebben
toen bewust gezegd: nee, bedankt. We hebben een kleine selectie waarvan we maar moesten
afwachten of we dat niveau wel
aankonden. Het is niet leuk om
naar de andere kant van het land
te reizen om vervolgens dik op je
broek te krijgen. Dat is niet goed
voor de sfeer. Waterpolo moet in
de eerste plaats leuk zijn.’’
Maar zegt ze: ,,We streven natuurlijk wel naar het hoogste.’’ De
polosters van ZV Haerlem stellen
zich heus wel doelen. ,,De top drie
was onze doelstelling. We zijn dus

goed bezig, ja. Maar de nummers
een tot en met vier doen weinig
voor elkaar onder. We hebben
onze doelstelling daarom nog niet
aangepast.’’
Het is dit jaar sowieso een beetje
een rare competitie. De internationals zijn met het oog op de Spelen uit de competitie genomen
waardoor de krachstverhoudingen in de eredivisie vertekenend
zijn. Volgend seizoen zijn alle
topploegen weer op volle sterkte.
Daar wringt de schoen voor ZV
Haerlem. Want als de kwaliteitsverschillen zo groot zijn, moet je
dan wel willen promoveren?
Lourens: ,,Het heeft er ook mee
te maken hoe onze groep er volgend jaar uitziet. Zo stopt onze
coach Jaap Blok bijvoorbeeld. Het
is maar de vraag of we een nieuwe coach kunnen vinden die ook
gedreven en tactisch sterk is.’’
Daarbij moet het op de eerste
plaats wel leuk blijven natuurlijk.
In Nederland is waterpolo een
veredelde hobby. Dat merkte
Lourens wel tijdens het EK in
Servië waar ZV Haerlem met een
grote delegatie aanwezig was.
Vooral de mannenfinale tussen
Servië en Montenegro sprak tot
de verbeelding. ,,Iedereen ging
volledig uit zijn plaat. Gejuich,
fluitconcerten: dat zie je hier niet
zo snel.’’
Op niveau waterpoloën vreet niet
alleen energie maar ook tijd. Als
student is het allemaal wel te
behappen maar op een gegeven
moment klopt het werkzame
leven op de deur. Lourens rondde
het Cios af en is nu bezig aan het
laatste jaar van haar studie sportmanagement. Als er gewerkt
moet worden is het maar de vraag
of het allemaal nog wel past.
Nu werkt ze twee dagen in de
week bij Kenamju. ,,Weer een
nieuwe sport? Nee, hoor. Ik geef
samen met mijn moeder zwemles. Tja, ook weer iets met water.
’’

HZV Rescue; redders gezocht
Beste zeilvrienden,
Wij als wedstrijdcommissie hebben plezier, sportief gedrag en veiligheid van de deelnemers tijdens de
onderlinge wedstrijden hoog in het vaandel staan.
Mede door de inzet van Melvin Wickel en de enthousiaste vrijwilligers de afgelopen jaren hebben we de
veiligheid zo veel als mogelijk kunnen waarborgen voor de deelnemers.
Desondanks zijn we als commissie op zoek naar extra vaste versterking voor de Rescue om ook in de
toekomst de veiligheid te kunnen waarborgen.
Dus ben je iemand die;
- Het geen probleem vindt om zich 1 weekend per jaar in te zetten (oke, 1x in de 3 jaar 2 weekenden)
- Enthousiast is om ons te komen versterken
- In het bezit is van een vaarbewijs
Schroom dan niet en kom ons team versterken.
Immers, met voldoende Rescue’s op het water komt naast de veiligheid, ook het motto van de HZV niet
in het geding: “Vaert samen, dan vaert ghe wel”
M vr gr,
Michel Peetoom, Melvin Wickel, Albert Wolthuis

GROTE SCHOONMAAK CLUBHUIS
26 maart

Het voorjaar komt er aan. Zoals
ieder jaar maken we dan het
clubhuis van voor naar achter,
van binnen naar buiten helemaal
schoon voor het nieuwe seizoen.
Heb je thuis een emmer en een
dweil, een spons en zeem, kom
dan zaterdag 26 maart a.s. om
10:00 uur naar het clubhuis. Alle
hulp is welkom, dus aarzel niet.
Het is altijd reuze gezellig en de
‘koffie-met’ staat klaar. Vele handen maken licht werk.
Namens de poetsclub,
Marijke v.d. Booren

Ladies Night
Het was weer een goed seizoen
om te zeilen voor de dames. Alle
woensdagen en/of donderdagen
hebben we gezeild. We hadden
mazzel met het weer. Het kon de
hele dag regenen, om zeven uur
was het weer mooi weer. Als je
thuis blijft denk je, het is de hele
dag slecht geweest. En dat is de
kracht dat we iedere week weten
dat er iemand is. Gemiddeld zijn
we met 5 of 6 dames. Soms met
één boot maar, meestal waren we
met twee boten. Iedereen krijgt
de kans om even te zeilen. Of om
het geleerde van de zeiltraining te
oefenen. We zijn de dames met
eigen boten dankbaar dat ze hun
boot beschikbaar stellen. De laatste avond stond er een harde wind

en het was koud. We hoefden
geen excuus te zoeken om tegelijk
met het eten te beginnen. Deze
avond was ook weer erg gezellig.
Zie de foto van de laatste Ladies
Night.
We hebben met het bestuur een
afspraak gemaakt voor degene
die geen boot in de haven hebben
liggen. Dit was namelijk eerst een
vereiste om de verenigingsboot te
mogen gebruiken. Als je mee wilt
zeilen zal ik je daarover informeren.
Tijdens de zeiltraining zeilen we
op donderdagavond, daarna op de
woensdagavond.
Zeilen, praten over zeilen, meezeilen, zeilen hijsen, zeil opbergen
en gezelligheid.
Bel als je twijfelt of het wat voor
jou is. Mannen zijn uiteraard ook
welkom als ze willen zeilen.
Ria Struijkenkamp tel. 06-30056637
of Rsvdp@gmail.com

35

Stremming Drechtbrug bij Leimuiden
De provincie Zuid-Holland is in
februari 2016 gestart met de
sloop van de Drechtbrug (N207)
bij Leimuiden.
Het vervangen van de brug is een
ingrijpende operatie. De provincie
voert de sloop en de bouw van de
nieuwe brug daarom gefaseerd
uit. Om de brug te kunnen vervangen, worden de wegen Vriezekoop Noord en Vriezekoop Zuid
ter hoogte van de brug tijdens de
werkzaamheden afgesloten. Om
de woningen en bedrijven aan
Vriezekoop Zuid bereikbaar te
houden komt er in de week van
maandag 25 januari tot en met
donderdag 24 maart 2016 een
ponton haaks over de Drecht te
liggen. Voor het vaarverkeer is de
Drecht ter hoogte van de Drechtbrug tijdens deze periode gestremd.
De tijdelijke pontonbrug komt aan
de oostkant van de Drechtbrug te
liggen en is toegankelijk voor
fietsers, voetgangers en autover-

keer tot 35 ton. Het ponton is in
de week van 25 januari 2016 geplaatst. Voertuigen boven de 35
ton rijden om via Bilderdam.
Hulpdiensten kunnen wel van het
ponton gebruikmaken.

Stremmingen vaarverkeer
In verband met het plaatsen van
de tijdelijke pontonbrug over de
Drecht is vanaf maandag 25 januari 2016 het vaarverkeer gestremd. Vaarverkeer met een
doorvaarthoogte tot 2.40 m kan
omvaren via de Leidschevaart.
Vaartuigen hoger dan 2.40 m
moeten een alternatieve route
kiezen. Deze stremming is van
kracht tot en met 24 maart 2016.
Een tweede stremming voor het
vaarverkeer zal naar verwachting

van 1 juli tot 5 augustus 2016
plaatsvinden.
Regio beter bereikbaar
De N207, de langste provinciale
weg van Zuid-Holland, loopt van
Hillegom naar Bergambacht. De
verbreding van de weg is onderdeel van de maatregelen die de
provincie neemt om knelpunten
tussen Leimuiden en Gouda/Bergambacht op te lossen. Door
de maatregelen ontstaan er minder files en worden sluiproutes
overbodig. Samen met omliggende gemeenten verbeteren we de
doorstroming in het gebied. Zo
wordt de regio beter bereikbaar
en de economie versterkt. Mocht
u naar aanleiding van de werkzaamheden nog vragen hebben of
een melding willen maken dan
kunt u deze sturen aan zuidholland@pzh.nl. Meer informatie:
http://www.zuid-holland.nl/
n207drechtbrug

WARMTE

Snelle & vakbekwame service nodig ?

WATER

Totaalinstallateur

KLIMAAT

De beste materialen en vakkundig advies

VEILIGHEID

Bezoek onze showroom in de waarderpolder
maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur
Zaterdag op afspraak

Mollerusweg 2-6
2031 BZ Haarlem

tel.:023-551 38 38
fax:023-551 37 17

Verwarming
Airconditioning
Electro
Sanitair
Dakwerken
Service

info@centragas.nl
www.centragas.nl

Bardienstindeling
Dag
zondag
zondag

Datum activiteit HZV
28-feb
06-mrt

zaterdag
12-mrt
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag

zondag

13-mrt
19-mrt
20-mrt
26-mrt
27-mrt
02-apr
03-apr
09-apr
10-apr
15-apr

Vrijdag
16-apr
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag

Barmedewerker
Hans van Leeuwen
Leendert van den
Berge
Eerste boten te water Rob Sieraad en
Monique Boots
Masten hijsen op
Robert Ekelschot
afspraak
Boten te water
Danielle Tiberius
Opening seizoen
Leony Kuykhoven
Schoonmaak clubhuis Ron van der Aar
Paasbrunch
Leony Kuykhoven
Gerard Nijsen
Gerard Heilig
laatste boten te
Anouk Hildering
water
Leendert van den
Berge
Ledenvergadering
Ben van der Meij
en beheercie
Openingswedstrijden Apart rooster
+ feest
Openingswedstrijden Apart rooster
Michiel Hekel
Walle Romijn

17-apr
23-apr
24-apr
30-apr
01-mei
07-mei
08-mei
14-mei Pinkstertocht
15-mei Pinkstertocht

Ron van der Aar
Theo Boïng

sleutel telefoon
06-51450042
M
H
M
M
J
M
J
M
H
J
M

023-5583433
023-5374326

06-37349046
06-15232765
06-13440059
06-28940391
06-13440059
06-15081973
023-5393315
023-5377906

H

023-5583433

M
M

06-16265418
06-46201037

J
M

06-28940391
023-5370517

Hoe werkt het ook al weer met de sleutel van de bar?
Je kunt deze ophalen bij een lid van de beheercommisie. Achter je naam staat een letter, bel voor de:
H: Hans van den Booren
: 023-5245447 of 06-37219815
M: Marcel Meijering
: 023-5268232 of 06-34849578
J : Jolanda Wethmar
: 023-5390272 of 06-10437639
C: Corina Ponsen
: 06-44466287

Scheepvaartberichten uit de clubkombuis
Handig wel zo’n verlichte koeling
onder het barblad. En zeker ook
energiebewust, hebben we van
barmedewerkers al gehoord. Je
kunt nu tenminste zien in welke
koeling je moet zijn voor de cola
en dat scheelt weer extra deuren
open en dicht doen, met alle kou
verlies van dien! Hadden we eerder aan moeten denken. Gelukkig

zit er ook een knopje om het licht
weer uit te doen, anders blijft de
bar de hele week verlicht!!
En mooi hè, de nieuwe website!
Complimenten voor de webmasters, ze hebben ook de bardienstindeling op de site gezet. Ga op
‘Agenda’ staan en je ziet de indeling voor de bar en de openingswedstrijden. De volgende stap is

dat je zelf kunt kijken welke diensten er nog open zijn (dat zie je
nu ook al natuurlijk) maar…. je
kunt je dan ook meteen aanmelden voor bardienst. We houden
jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Beheercommissie Clubhuis, Jolanda, Corina, Hans en Marcel
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HZV PROGRAMMA 2016
Datum
12 maart
13 maart
15 maart
19 maart
20 maart
20 maart

22 maart
26 maart
26 maart
27 maart
9 april
15 april
16 april
17 april
9 mei
11 mei
13 t/m 16
mei
22 mei
28 mei
4 juni
11 juni
11 juni
17 juni
18 juni
24 juni
zaterdag 25
juni 2016
26 juni
26 aug
3 sept
10 sept
11 sept
23 t/m 25
sept
1 oktober
2 oktober
4 oktober
8 oktober
11 oktober
15 oktober
15 oktober
16 oktober
18 oktober
25 oktober
29 oktober
30 oktober
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Evenement
Eerste Boten te water kraan + loods
Masten hijsen op afspraak
Start werkavonden
Boten te water
Masten hijsen op afspraak
Opening seizoen
Masten hijsen op afspraak ( elke
dinsdag vanaf 19.00) en eerste boten
uit de loods
Grote Schoonmaak Clubhuis
Masten hijsen
Paasbrunch
Laatste boten te water
A.L. Voorjaarsvergadering
Openingswedstrijden + Feest
Openingswedstrijden
Introductie-avond Kielboottraining
Eerste zeiltraining, vervolgens op: 18/5,

Plaats
HZV
HZV
HZV
HZV
HZV
HZV
HZV

Tijd
9.00
10.00-11.00
19.00
8.00
10.00 -11.00
16.00
19.00

HZV
HZV
HZV
HZV
Loods HZV
HZV
HZV
HZV
HZV

10.00-11.00
11:30
9.00-10.00
20.00
14.00/20.00
10.30
19.30
16.30/18.30

Pinkstertocht

HZV / IJsselmeer

19:00

Zwembadtraining

Planeet 2

10:00 13:00

Fortrace
IJsselmeerwedstrijden
Reserve datum Fortrace
Rondje Haarlem in de optimist
Rondje Noord-Holland
6 uurs race
Afsluiting zeiltraining/begin zomerfeest
Zomerfeest

IJmuiden
Volendam
IJmuiden
HZV
Muiden/IJmuiden
HJC
HZV
HZV

Zomerfeest
24 uursrace
IJsselmeerwedstrijden JVW
Nazomerwedstrijden + Feest
Nazomerwedstrijden
Najaarstocht

HZV
IJsselmeer
Volendam
HZV
HZV
HZV

10.00
14.00/20.00
10.30
18.00

Sluitingswedstrijden + Feest
Sluitingswedstrijden
eerste groep op de wal
tweede groep op de wal/masten hijssen
kielboten de loods in+enkele
zwaardboten
Masten hijsen
Sluitingswedstrijden + Feest
Sluitingswedstrijden
Zwaardboten de loods in/kajuitboten
eruit
kajuitboten eruit /masten hijssen
Kajuitboten naar Dam/starttoren
Masten hijsen

JVW
JVW
HZV
HZV
HZV

14.00/20.00
10.30
19.00
9.00
19.00

HZV
HJC
HJC
HZV

10.00-11.00
12.00 /20.00
10.30
19.00

HZV
HZV
HZV

19.00
8.30
10.00-11.00

25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6en 24/6

10.00
10:00

16.30-18.30

30 oktober
1 nov
5 nov
6 nov
8 nov
11 nov

Sluiting seizoen
reserve datum masten hijsen
Boten bij starttoren/helling/kraan
Reserve
Laatste werkavond
Mosselavond

HZV
HZV
HZV
HZV
HZV
HZV

16.00
19.00
8.30
8.30
19.00

Zeiltraining 2016
2016 is begonnen, nog even en dan gaan de boten weer het water in en de loods uit. Op naar een mooi
zeilseizoen.
Voor de 29e keer organiseren we de HZV zeiltraining. Een aantal bruisende verenigingsavonden waar
leren zeilen en gezelligheid voorop staan.
De inschrijving is inmiddels geopend en in te vullen via de geheel vernieuwde website van de HZV. Check
http://www.haarlemsezeilvereniging.nl. Onder het kopje zeiltraining vind je alle informatie over de zeiltraining met onderaan de pagina de inschrijfformulieren.
De zeiltraining vindt plaats op de volgende data:

Maandag 9 mei

Theorie avond Kielboten

Woensdag 11 mei

Zeiltraining

Woensdag 18 mei

Zeiltraining

Zondag 22 mei

Zwembad training in de Planeet (optimist CWO 1 en 2)

Woensdag 25 mei

Zeiltraining

Woensdag 1 juni

Zeiltraining

Woensdag 8 juni

Zeiltraining

Woensdag 15 juni

Zeiltraining

Woensdag 22 juni

Zeiltraining

Vrijdag 24 juni

Afsluiting Zeiltraining met aansluitend het zomerfeest

Wil je (beter) leren zeilen, dan zien we je inschrijving graag tegemoet.

Commissie Zeiltraining

Shantykoor oefent op.....
Hierbij de data van de repetities tot en met april van ons shantykoor
‘De Strakke Stag’. Dit om verwarring te voorkomen:
Iedere donderdagavond van 20:00 tot 22:00 uur : 18 februari , 3
maart, 17 maart, 31 maart, 14 april, 28 april.
Zie ook de website www.haarlemsezeilverenging.nl
Lieve groet,
Wilma
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Heatpol dieselolie - kachels





geen elektriciteit nodig
RVS, Koper & Messing
met of zonder schouwvenster
bedrijfszeker

Scheepswerf de Rietpol,

sinds 1936

 reparatie en onderhoud van jachten en
bedrijfsvaartuigen
 jachthaven met zomer- en winterstalling
 hellingen tot 40 ton
 scheeps-winkel met ruim assortiment
 levering / inbouw / onderhoud van scheepsmotoren
 verkoop /service van buitenboord-motoren
 levering zon- en wind-energiesystemen voor aan boord

Energie - systemen





zonnepanelen
windmolens
generatoren
randapparatuur

Rietpol 1, 2063 KA Spaarndam, 023 5371470

www.rietpol.nl / info@rietpol.nl

