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1 Bestuur.
1.1 Samenstelling bestuur
Jan den Hollander
Paul Platt
Marlon Witteman
Barbara van Balen
Hans Bakker
Marc Brouwer

voorzitter + aanspreekpunt SRO en Gemeente
secretaris, website, nieuwsbrief en koerier
contactpersoon toezichthouders
penningmeester en ledenadministratie
publicaties/monumentenaspecten/cultuur
coördinator van de activiteiten

1.2 Bestuursvergaderingen
In 2017 is het bestuur 8 keer bijeen geweest. Terugkerende agendapunten zijn geweest: overleg
met SRO en de Gemeente, opzet van de cursussen (BHV, Lifeguard, EHBO), contract met de
toezichthouders, jubileumviering, de energiecommissie, de ledenadministratie en financiën.
1.3 Contacten met SRO en de Gemeente Haarlem
Afgelopen jaar zijn we in gesprek geweest met de gemeente om de positie van de vereniging
eindelijk ook formeel goed te regelen. Wij hebben de verlenging van het contract tussen
gemeente en beheerder (SRO) aangegrepen om dit te regelen. Dat is toegezegd, maar helaas niet
gebeurd. We hebben de gemeente laten weten hierover teleurgesteld te zijn. Hoopgevend is dat
de gemeente te kennen heeft gegeven dat langs een andere weg alsnog te willen regelen.
Niet onbelangrijk is dat het moeizame overleg tussen de Vrienden en SRO over de
verantwoordelijkheid en de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) eindelijk tot resultaat
heeft geleid. Het is nu duidelijk waar de verantwoordelijkheid voor de BHV ligt, nl. bij de SRO.
Duidelijk is nu ook dat de opleiding geen hele dag hoeft te vergen, maar in drie uur kan.
In het reguliere overleg tussen bestuur en SRO kwamen de gebruikelijke zaken aan de orde zoals
de lengte van het seizoen, de prijsstelling, de pr, de activiteiten, enzovoort. Belangrijk is dat we nu
de afspraak hebben dat het seizoen voor de Vrienden in september per definitie met 2 weken
verlengd zal zijn. De prijsstelling voor die 2 weken is nog niet bekend en zal pas een maand van te
voren plaatsvinden. De SRO wil het besluit om voor de overige uren open te blijven afhankelijk
stellen van de weersvoorspelling.
Plezierig is dat de SRO ermee ingestemd heeft dat naast de twee gebruikelijke bijeenkomsten voor
de “basic-life-guard training” waar oefenen en aftekenen tegelijk gebeurt er nu ook een aparte
bijeenkomst komt om te oefenen, speciaal voor nieuwe toezichthouders.
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2. De Houtvaart.
2.1 Overzicht
‘De Houtvaart’ heeft weer een mooi seizoen afgesloten. In totaal heeft het zwembad ruim 54.000
bezoekers gehad, waarvan bijna 18.000 tijdens de vriendenuren. De circa 60 vrijwilligers hebben
weer het hele seizoen dag in dag uit van 7.00 uur tot 10.00 het toezicht verzorgd, koffie en thee
geschonken en zo de Houtvaart sfeer vastgehouden. Het aantal bezoekers is lager dan vorig jaar,
het weer was minder, maar de stijgende lijn zit er nog steeds in.
Overzicht bezoekers aantallen Vriendenuren
2013

13810

2014

15346

2015

16612

2016

19250

2017

17902

Gemiddeld kwamen er 120 bezoekers per dag en in het hele seizoen 17.902; dat zijn er weliswaar
minder dan in 2016 (19.257), maar toen was er een uitzonderlijk hoog aantal bezoekers, mede
door het mooie weer met name in september.
Ook in 2017 is het gelukt om het zwemseizoen voor onze leden te verlengen met 2 weken.
De vereniging heeft nu ca 60 toezichthouders.
De temperatuur van het water was dit seizoen gemiddeld 20,1 graden, met een koude start in
april (gemiddeld 16,3 graden).
2.2 De verenigingsactiviteiten
Hieronder een greep uit de vele activiteiten die in 2017 zijn georganiseerd. Het organiseren van de
activiteiten is (veelal) een gezamenlijke inspanning van de vrijwilligers en medewerkers van de
SRO.
Aquajogging
Op zondagochtend hebben 10 tot 20 deelnemers per keer hieraan deelgenomen.
Zwemtips
Ook op zondag werd de mogelijkheid geboden om de zwemtechniek te verbeteren. Vele vrienden
hebben hiervan gebruik gemaakt.
Dauwzwemmen
Evenals voorgaande jaren is op Hemelvaartsdag vroeg in de ochtend door leden gezwommen met
als afsluiting het eten van een pannenkoek.
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Maanlichtzwemmen
Ook in 2017 zijn vier avonden hiervoor gereserveerd. Helaas zijn drie avonden niet doorgegaan
vanwege het slechte weer.
Vriendenontbijt
Wederom goed georganiseerd en druk bezocht; in een prima sfeer.
Mid summer night
De activiteit voor kinderen werd dit jaar voor de derde maal gehouden. Een geslaagde avond,
maar toch te weinig bezoek in relatie tot de organisatie ervan. Dit jaar was het dan ook de laatste
keer.
Massages
Veelvuldig is gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om een massage te hebben. De
reserveringslijsten op de tafel waren vaak snel vol.
Slotfeest
Het seizoen is afgesloten met een feest voor de toezichthouders. Onder genot van een drankje en
een barbecue is teruggekeken op het seizoen. Namens het bestuur heeft de voorzitter de
toezichthouders bedankt voor hun inzet.
Afsluiting van het seizoen voor leden
Voor wie wilde is in oktober met elkaar pannenkoeken gegeten in restaurant “de Duinrand”. Een
mooie afsluiting. Met de mogelijkheid om elkaar te blijven ontmoeten tijdens het ontbijt in “La
Place” en de wandeling door de Hout.
Lezing over de Houtvaart
Op woensdag 6 september hebben Lia van Velzen en Hans Bakker een lezing gegeven voor de
leden van de Vereniging Haerlem.
Lezing voor de leden
Zij hebben de lezing ook gegeven speciaal voor de Vrienden van de Houtvaart in de Molen De
Adriaan. Goed bezocht.

Excursie Paviljoen Welgelegen
Onze leden, Gerrit Bosch en Maria Bij de Vaste hebben een
rondleiding verzorgd. Vele leden hebben hieraan
deelgenomen.

Promotie buiten de regio
In augustus is deelgenomen aan een jaarlijks interprovinciaal overleg van vrijwilligersorganisaties,
die elders buitenbaden runnen. Naast uitwisseling van informatie is met een lezing daar ook de
architectuur van De Houtvaart onder de aandacht gebracht.
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3. 2017 Jubileumjaar.
3.1 90 jaar De Houtvaart en 25 jaar Vrienden van de Houtvaart.
Op 16 juli 2017 was het 90 jaar geleden dat de Houtvaart haar deuren opende voor het publiek.
Dat 90-jarig bestaan was voor de vereniging een aangrijpingspunt om het bad en de monumentale
staat van het gebouw extra onder de aandacht van publiek en politiek te brengen.
Dit is o.a. gebeurd met een door de vereniging geïnitieerde Architectuuruitgave, samengesteld
door Wim de Wagt (architectuurhistoricus) en Rogier Polman (vormgever) met medewerking van
stadsbouwmeester Max van Aerschot. Bijzonder aan de uitgave is dat het een nieuw licht op het
leven en werk van de architect van de Houtvaart, Piet de Bordes, werpt.
De uitgave werd op 27 Juni feestelijk gepresenteerd met de overhandiging van het eerste
exemplaar aan wethouder Jeroen van Spijk. De Uitgave is in 2017 verkocht bij 2 boekhandels, het
Architectuurcentrum (ABC) en los na lezingen. Een kleine 100 exemplaren zijn zo over de toonbank
gegaan. Al met al heeft het de vereniging én de Houtvaart veel publiciteit opgeleverd.
3.2 Kidsdag
Een middag helemaal voor de “kids”. Een groot opgeblazen speeltoestel in het bad nodigde hen
uit om heerlijk te zwemmen en te spelen. Smoothies , demonstraties van de reddingsbrigade, er
was veel te doen. Ook dit was een activiteit in het kader van ons lustrum.
3.3. Jubileumviering
Op 26 augustus vierde de vereniging haar 25 jarig jubileum met een historisch Aqua joggen,
muziek van het Ampzing genootschap, een borrel en hapjes en vooral met veel oude en nieuwe
vrienden. De fotoboeken en mooie verhalen van vele vrienden trokken veel belangstelling.
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4. Monument.
4.1 Onderhoud van het monument de Houtvaart.
In 2017 hebben grote delen van de Houtvaart (eindelijk) een onderhoudsbeurt gekregen. Hiervoor
heeft SRO een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld. De vereniging is hierover niet vooraf
geïnformeerd of anderszins bij betrokken geweest. Het wachten is op een rapportage van de
Monumentenwacht die klaarheid kan brengen in de totale staat van onderhoud. Dit punt blijft in
2018 onverminderd aandacht krijgen van het bestuur.
4.2 Monumentendag 2017
Monumentendag 2017 trok maar liefst 350 bezoekers. Zoals elk jaar was het ook dit jaar een fijne
samenwerking tussen De Vrienden en de SRO. Vooral het kijkje in de machinekamer en onder het
bad waren erg in trek.
8 & 9 september 2018 zijn er weer open monumentendagen!
4.3 Tentoonstelling Houtvaart in het ABC
Van 28 augustus tot 16 oktober was er in het ABC een tentoonstelling “90 jaar zwemmen in de
buitenlucht” over de Houtvaart. Met onder andere aandacht voor de gebruikte technieken en
veranderingen aan de Houtvaart in de loop der tijd. Initiatiefnemer was Henk Sloos in
samenwerking met het ABC. De vereniging heeft bijgedragen aan een deel van de kosten omdat
tentoonstelling én presentatiebijeenkomst een goede promotiemogelijkheid voor de Houtvaart
waren.
4.4 Commissie duurzaamheid Houtvaart
Het bestuur heeft eerder een ‘Commissie Duurzaamheid’ ingesteld die van het bestuur de
opdracht heeft gekregen om samen met de SRO en de gemeente te komen tot een rapport over
de wijze waarop de Houtvaart een duurzame en effectieve energie voorziening kan krijgen.
Achtergrond van de opdracht is o.a. het feit dat de afgesproken constante watertemperatuur van
22 graden in het seizoen niet wordt gehaald.
Dat het niet wordt gehaald heeft negatieve effecten op de exploitatie van de Houtvaart als geheel.
De Vereniging heeft zich, gezien het belang voor onze vrienden, bereid getoond financieel bij te
dragen aan zo’n rapportage.
De commissie, bestaande uit Bert van der Linden en Eckart Dissen, is in 2017 in overleg geweest
met de SRO, waarbij een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden zijn ingebracht. In mei 2017
is door de SRO een eerste inventarisatie gedaan; met accent op isolatie, zuiniger omgaan met
energie. Het overleg vordert maar langzaam.
4.5 Groen en monument
Na de Houtvaartmonumentendag is overleg geweest met de bomenwachters Haarlem, de SRO en
de wijkbeheerder Zuid van de gemeente. Resultaat: enig zich belemmerende beplanting in het
plantsoen Ruijterplein wordt vervangen door beplanting op een andere plek. Hierdoor ontstaat
vanaf de zuidzijde van het plein beter zicht op het monument De Houtvaart.
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5. Financiën.
Voor een overzicht van inkomsten en uitgaven in 2017 wordt verwezen naar het financiële
jaarverslag (zie op de website). Daaruit blijkt dat voldoende middelen aanwezig zijn om de
activiteiten te bekostigen. Om onder uitputting te voorkomen wordt gekeken naar zinvolle
aanvullende bestedingen die direct verbonden zijn met de Houtvaart, o.m. promotie- en
campagne-activiteiten. De reservepositie van de vereniging is goed.
Per 31-12-2017 staan 1924 adressen in het ledenbestand. Op een derde van deze adressen staan 2
of meer leden ingeschreven. We kunnen ervan uitgaan dat de vereniging een achterban heeft van
3.000 leden.
In 2016 bevat het ledenbestand 1713 adressen. Het aantal leden is dus in 2017 flink toegenomen.
Er hebben zich 295 nieuwe leden aangemeld via de website en ook bij de kassa zijn nieuwe leden
ingeschreven.

6. Website www.houtvaart.nl
De inrichting van de site is aangepast waardoor de toegankelijkheid en leesbaarheid is verbeterd.
Naast informatie over activiteiten en nieuwsberichten zijn alle nieuwsbrieven en ‘Koeriers’ op de
site geplaatst. Jos v.d. Geest heeft het beheer van de site op zich genomen.
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