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Zwemseizoen 2018 succesvol! 
We kunnen terugkijken op een prachtige zomer met veel warme dagen tot in september. De 
verlenging is dan ook door velen benut om wat langer de Houtvaart te bezoeken. In totaal 
heeft het zwembad bijna 76.000 bezoekers getrokken waarvan 21.000 vrienden van de 
Houtvaart.  
 
In de vorm van een mooi slotfeest zijn de toezichthouders bedankt voor hun grote inzet.  
 
Van de mogelijkheid om tijdens het monumentenweekend “De Houtvaart” te bezoeken en 
vooral ook “achter de schermen” te kijken, is ruim gebruik van gemaakt.  
 
Op 16 september is het seizoen afgesloten met de door SRO georganiseerde hondenplons.  
  

 

 

 

Lief en Leed 
Onlangs is één van onze “vroege vogels”, Antoine 
overleden. Het bestuur heeft zijn familie gecondoleerd. 
Diverse vrienden zijn bij de uitvaartplechtigheid aanwezig 
geweest.  
 
Een van de toezichthouders, Adriaan Lamb heeft in het 
ziekenhuis gelegen. Hij heeft de belangstelling van de zijde 
van bestuur en leden zeer gewaardeerd.   

 

 



 

 

Winteractiviteiten 
 
Zoals ieder jaar kunnen vrienden elkaar in de herfst en 
winter blijven ontmoeten. De volgende activiteiten vinden 
plaats: 
 
Pannenkoeken eten  
Op vrijdag 26 oktober 2018  pannenkoeken eten in 
restaurant de Duinrand, Zandvoortselaan 103a te 
Zandvoort. Je bent tussen 17.30 en 18 uur van harte 
welkom. Eten en drinken op eigen kosten en iedereen 
rekent zijn eigen bestelling af.  
Graag opgeven tot uiterlijk 21 oktober 2018 bij Hanneke 
van de Haterd, tel: 023-5327813 of Monique Vissers, mail: 
mvissers023@gmail.com.    
zie ook: 
https://houtvaart.nl/2018/09/2018-activiteiten-t-m-
november/ 
 
Rondleiding door Paviljoen Welgelegen (het provinciehuis) 
Gerrit Bosch en zijn vrouw Maria Bij de Vaate hebben 
aangeboden een gratis rondleiding te geven aan Vrienden 
van de Houtvaart op vrijdag 2 november a.s. om 14.00 uur. 
De rondleiding duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. 
Geïnteresseerden kunnen zich tot 21 oktober opgeven bij 
Lia van Velzen, mail liavanvelzen@gmail.com   
 
Wandelen in de Hout en/of Ontbijten bij La Place 
Elke zondag wandelen we van 9.15 tot 10.00 uur in de 
Haarlemmerhout. Verzamelen om 9.15 uur bij de 
slagbomen van La Place (Dreefzicht). Na de wandeling 
ontbijten we bij La Place.  
Alléén wandelen of alléén ontbijten is ook mogelijk. En de 
hond mag óók mee. Opgeven is niet nodig.  
 
Ontbijten bij La Place 
Elke eerste vrijdag van de maand om 9.30 uur gaat ook 
een groepje Vrienden lekker ontbijten bij La Place. Ga 
gezellig eens mee! 
 
Lekker zwemmen in de winter?  
Op de vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in het 
Boerhaavebad - uitsluitend voor volwassenen - biedt 
zwemvereniging DWT deze mogelijkheid. Je kunt dan 
zwemles krijgen, een diploma halen of gewoon baantjes 
trekken. Na afloop kun je iets drinken in het eigen 
clubhuis. Bezoek de website www.dwt-haarlem.nl en/of 
bel 06-15468121 om een keertje mee te doen.  

 

https://houtvaart.us16.list-manage.com/track/click?u=22ca6e18b70e4a2fb745c859c&id=22b24a92ef&e=765402fadd
https://houtvaart.us16.list-manage.com/track/click?u=22ca6e18b70e4a2fb745c859c&id=22b24a92ef&e=765402fadd


 

 

VACATURE VOORZITTER 
 

De vereniging Vrienden van de Houtvaart stelt zich als doel: 
- het monumentale openluchtbad “de HOUTVAART” te Haarlem in stand te houden; 

- vrienden te laten zwemmen op specifieke uren in een rustige sfeer; 
- de jeugd door middel van activiteiten naar het zwembad te trekken.  

De huidige voorzitter treedt tijdens de ALV van 2019 af omdat hij 2 termijnen deze functie 
heeft vervuld. Het bestuur zoekt om die reden een voorzitter. 

De vereniging heeft behoefte aan een voorzitter: 
- met commitment aan de doelstellingen van de vereniging; 

- met leidinggevende kwaliteiten; 
- die goede relaties kan onderhouden met en kan samenwerken met de “SRO”, de stichting  die 

het zwembad beheert; 
- politieke sensitiviteit bezit en bereidheid is te investeren in relaties met het gemeentebestuur 

en ander gremia die van belang zijn voor het voortbestaan van de Houtvaart; 
- die de vrijwilligers ziet, hoort, waardeert, inspireert en enthousiasmeert. 

De voorkeur gaat uit naar een iemand die bekend is met activiteiten en werkwijze van de 
vereniging. 

De inzet bedraagt in de aanloop naar en tijdens het zwemseizoen 4 uur per week. 
Voor  inlichtingen kunt u zich richten tot de secretaris:  

Paul Platt: 06-33833833  of  email:  secretaris@houtvaart.nl 
 
 

De Vrienden zoeken ook een  

Coördinator Activiteiten 

 
Van de coördinator activiteiten vraagt de vereniging: 

* commitment met de doelstellingen van de vereniging; 
* zich verantwoordelijk te voelen voor de coördinatie van alle activiteiten, die gedurende het 

zwemseizoen door de vereniging worden aangeboden en die worden uitgevoerd door 
vrijwilligers; 

* af te stemmen met het bestuurslid, dat de activiteiten in zijn of haar portefeuille heeft;  
* samenwerking met de twee coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de aansturing van 

de toezichthouders; 
* het onderhouden van een goede relatie met de degene(n), die namens de “SRO” de 

activiteiten mede organiseert of ondersteunt; 
* het ontwikkelen van activiteiten om de jeugd enthousiast te maken voor het zwemmen in het 

openluchtbad. 
De tijdinzet bedraagt in de aanloop en tijdens het zwemseizoen 1 à 2 uur per week. 

Voor inlichtingen kunt u zich richten tot de voorzitter,  
Jan den Hollander: 023 – 526 35 17 of e-mail: voorzitter@houtvaart.nl 

 
 
 

 



 
 

 


