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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/Gemeente
secretaris, website, nieuwsbrief en koerier
contactpersoon toezichthouders
penningmeester en ledenadministratie
publicaties/monumentenaspecten/cultuur
coördinator van de activiteiten (tot 5 juli)

1.2. Bestuursvergaderingen
In 2018 is het bestuur zeven keer bijeen geweest. Terugkerende agendapunten zijn
geweest: overleg met SRO en de Gemeente, het werk bij de kassa, organisatie van de
cursussen (BHV, Lifeguard, EHBO), nieuwe activiteiten (natte EHBO, actie naar
college en raad), de drukte tijdens onze uren, contract met de toezichthouders,
invoering AVG, de energiecommissie, de onderhoudstoestand van het gebouw, de
ledenadministratie en financiën.
Enkele punten verdienen nadere toelichting:
Doordat we als Vrienden nu zelf de BHV verzorgen, en daarvoor gecertificeerd zijn,
hoeft er geen SRO-medewerker meer aanwezig te zijn en verzorgen we het toezicht
gedurende de vriendenuren weer volledig zelf. Omdat we de service die met de
aanwezigheid van SRO geleidelijk was gegroeid wilden continueren, was het de
bedoeling dat we zelf de 12- baden kaarten zouden gaan verkopen.
We kregen echter het volledige kassasysteem op een oude laptop ter beschikking. Dat
systeem bleek noch full-proof, noch fool-proof. Maar vooral werd het door veel
toezichthouders als moeilijk ervaren, omdat men er maar af en toe mee werkte. Het
bestuur heeft toen besloten hiermee te stoppen en in overleg met de SRO terug te
gaan naar het oude systeem: leden worden verondersteld al een geldig
toegangsbewijs te hebben, zoals een abonnement of een 12-baden kaart. Losse
kaartjes zijn slechts bij uitzondering beschikbaar.
Zoals elke organisatie in de EU moesten ook wij aangeven hoe wij met de gegevens
van onze leden omgaan. Op de site staat nu het beleid op dit punt en een reglement.
Wij gebruiken de gegevens alleen voor de eigen communicatie met de leden.
Het gaat steeds beter met het bezoek in de Houtvaart en dus ook tijdens de
vriendenuren. Ook van de nu definitieve verlenging van het seizoen tijdens onze uren
is weer ruim gebruik gemaakt. Jammer dat de SRO tijdens deze periode niet ook
tenminste een deel van de dag open is.
Soms was het tijdens de vriendenuren erg vol, vooral als er ook nog scholen kwamen
zwemmen en er één of soms twee banen voor hen vrijgemaakt werden. Dat laatste
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bleek op topdagen problematisch. Met de SRO is daarom afgesproken dat een
eventuele tweede school pas om 9.30 uur kan komen. Schoolbezoek is belangrijk,
daar zitten de toekomstige bezoekers, die moeten vooral blijven komen, maar we
moeten ook onze baantjes kunnen trekken.
Tijdens dit seizoen is er een zogenaamde natte EHBO georganiseerd. Omdat de
meerwaarde van deze training ten opzichte van de ‘gewone’ trainingen beperkt bleek,
gaan we daar niet mee door. Ook hebben we dit jaar voor het eerst college en raad
uitgenodigd om tijdens de vriendenuren op de zondag van de Open
Monumentendagen als speciale gast het programma van de monumentendag mee te
maken. Deze eerste keer was de reactie beperkt, of en zo ja hoe we hiermee doorgaan
wordt nog bezien.
1.3. Contacten met SRO en de Gemeente Haarlem
Eind vorig jaar zegde de gemeente toe onze positie alsnog in formele zin te
verduidelijken. Dat is nu gebeurd in een brief van de gemeente waarin de Vrienden
expliciet erkend worden in de rol zoals wij die ten behoeve van de Haarlemse
gemeenschap al jaren spelen namelijk niet als een gebruiker, maar als toezichthouder
gedurende de vriendenuren, uiteraard onder eindverantwoordelijkheid van de SRO.
De brief is door de gemeente aan hun contract met de SRO toegevoegd.
In het reguliere overleg tussen bestuur en SRO kwamen de gebruikelijke zaken aan
de orde zoals de lengte van het seizoen, de prijsstelling algemeen en later voor de
verlenging, de pr, de activiteiten, enzovoort.
De gebruikelijke evaluatie aan het eind van het seizoen werd uiteraard sterk bepaald
door het gevoel van tevredenheid over de bezoekersaantallen. Zoals eerder
aangegeven hebben we het ook over het luxeprobleem van soms te veel bezoekers
gehad. Heel positief waardeerden we de extra oefenbijeenkomst voor de Lifeguard
training. Ook zijn afspraken gemaakt om de onderlinge afstemming beter te regelen.
Voor ons is een duidelijk aanspreekpunt belangrijk.
Over het overleg met SRO en gemeente over het monument en het energieonderzoek
wordt in de desbetreffende paragraaf verslag gedaan.
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2 De Houtvaart - Seizoen 2018
2.1. De cijfers
’De Houtvaart’ heeft weer een mooi seizoen afgesloten. In totaal heeft het zwembad
ruim 74.360 bezoekers gehad, waarvan 20.926 tijdens de vriendenuren. De circa 60
vrijwilligers hebben weer het hele seizoen dag in dag uit van 7.00 tot 10.00 uur het
toezicht verzorgd, koffie en thee geschonken en zo een goede sfeer in de Houtvaart
gecreëerd en vastgehouden.
Overzicht bezoekers aantallen:
Totaal SRO Vriendenuren
2015

51.229

16.612

2016

63.491

19.250

2017

54.580

17.902

2018

74.360

20.926

Gemiddeld kwamen er 147 bezoekers per dag en in het hele seizoen 20.926; dat zijn
er 3024 meer dan in 2017. Dat is waarschijnlijk te danken aan het mooie weer, met
name in mei, juli en augustus.
Ook in 2018 is het gelukt om het zwemseizoen voor onze leden te verlengen met
twee weken.
De temperatuur van het water was dit seizoen gemiddeld 22 graden. In de eerste
week bleef het water nog onder de 20 graden, maar op 28 juli werd om 7 uur ’s
ochtends een record-temperatuur gemeten van maar liefst 26,5 graden.

2.2 De verenigingsactiviteiten
Hieronder een greep uit de vele activiteiten die in 2018 zijn georganiseerd. Het
organiseren van de activiteiten is (veelal) een gezamenlijke inspanning van de
vrijwilligers en medewerkers van de SRO geweest.
Aquajogging
Op zondagochtend hebben gemiddeld 15 deelnemers hieraan deelgenomen.
Zwemtips
Op zondag werd ook de mogelijkheid geboden om de zwemtechniek te verbeteren.
Vele vrienden hebben hiervan gebruik gemaakt.
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Dauwzwemmen
Evenals voorgaande jaren is op Hemelvaartsdag door leden vroeg in de ochtend
gezwommen met als afsluiting het eten van een pannenkoek.
Maanlichtzwemmen
In 2018 zijn vier avonden gereserveerd voor maanlichtzwemmen. Helaas zijn twee
avonden niet doorgegaan vanwege het slechte weer. Op 27 juli was tijdens deze
activiteit de verduisterde maan te bewonderen en was er een record aantal van 78
bezoekers.
Vriendenontbijt
Het vriendenontbijt was wederom goed georganiseerd en druk bezocht en in een
prima sfeer.
Monumentendag
Ook dit jaar hebben we meegewerkt om de monumentendag tot een succes te maken.
Slotfeest
Het seizoen is afgesloten met een bijeenkomst 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
Wie dat wilde ging in oktober met Vrienden pannenkoeken eten in restaurant “de
Duinrand”, een mooie afsluiting. Ook was er weer de mogelijkheid om elkaar te
blijven ontmoeten tijdens het ontbijt in “La Place” en de wandeling door de Hout.
Excursie Paviljoen Welgelegen
Onze leden, Gerrit Bosch en Maria Bij de Vaate hebben begin november een
rondleiding verzorgd. Vele leden hebben hieraan deelgenomen.
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3 Monument en duurzaam energiebeheer.
3.1 Onderhoud van het monument de Houtvaart.
In 2018 heeft overleg plaatsgevonden met de nieuwe vastgoedmanager van de SRO
de heer Jaap Bakker. Daarbij heeft de vereniging haar zorg heeft uitgesproken over
de onderhoudssituatie van de kubus boven de ingang. Tevens is in het overleg met de
SRO op klein-onderhoudspunten gewezen. Aandacht voor het onderhoud aan de
kubus krijgt in 2019 zeker een vervolg.
3.2 Monumentenbezoek 2018
Op 16 mei hebben 40 vrijwilligers van het ABC architectuurcentrum Haarlem de
Houtvaart met een bezoek vereerd. Naast een architectuur- en cultuurhistorische
toelichting is door de SRO een toelichting gegeven in de machinekamer, in
combinatie met een kort kijkje onder het bad.
Monumentendag 2018 trok ruim 190 bezoekers. Dat waren er minder dan in 2017,
maar het was daardoor wel beter beheersbaar, met meer gelegenheid tot persoonlijk
contact. Rondleidingen gebeurden weer in goede samenwerking met de SRO. Vooral
de machinekamer en het kijkje onder het bad waren erg in trek.
14 & 15 september 2019 zijn er weer open monumentendagen!
3.3 Tentoonstelling Houtvaart in 2019
In het najaar van 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor een tentoonstelling in de
Hoofdwacht van de Historische Vereniging Haerlem. Het thema wordt: Houtvaart –
Inspiratie. De tentoonstelling is gepland vòòr de opening van het zwemseizoen 2019.
Bij de opzet is samengewerkt met de Historische Vereniging Haerlem en vormgever
Rogier Polman van studio Hijgend Zeepaard. Doel van de tentoonstelling is de
Houtvaart opvallend in de bekendheid te houden door te laten zien wat de Houtvaart
voor Haarlemmers betekent. Dit met het oog op bezoekersaantallen,
verenigingsbekendheid en politiek draagvlak.
3.4 Commissie duurzaamheid Houtvaart
Het bestuur heeft, zoals bekend, een ‘Commissie Duurzaamheid’ ingesteld die 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
energievoorziening kan krijgen. Achtergrond van de opdracht is o.a. het feit dat de
afgesproken constante watertemperatuur van 22 graden in het seizoen niet altijd
wordt gehaald.
De commissie, bestaande uit Bert van der Linden en Eckart Dissen, heeft weten te
bereiken dat het overleg met de SRO in 2018 is verbreed met de gemeente. Die was
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op dat moment bezig met een aanbesteding van een verduurzamingsonderzoek van
alle gemeentelijke gebouwen. Hans Bakker is namens het bestuur bij dit overleg
betrokken. Wij hebben de toezegging gekregen dat de Houtvaart aan bod zou komen
als onderdeel van een eerste programma voor 10 overheidsgebouwen en dat wij
daarbij betrokken zouden worden. De commissie duurzaamheid ziet daarmee haar
werk als beëindigd. Het bestuur dankt hen voor de succesvolle inzet.
Stand van zaken is nu dat de Houtvaart als monumentaal zwembad een
maatwerkaanpak krijgt. Randvoorwaarde is behoud van de monumentale waarden.
Inzet van de Vereniging is een continue watertemperatuur van minimaal 22 graden
over het gehele zwemseizoen.
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4. Financiën

Jaarrekening 2018

Reserve per 31-12-2017
Betaalrekening ING

Reserve per 31-12-2018
741,70 Betaalrekening ING

ASN sparen
totaal

1.051,36

35.938,00 ASN sparen

36.000,50

36.679,70

37.051,86
toename Reserve 2018

372,16

Inkomsten 2018

Contr./donatie/diversen

begroting

werkelijk

14.500,00 Contr./donatie/diversen

16.808,21

Advertenties

65,00 Advertenties

-

Boekverkoop

Boekverkoop

13,00

Architectuuruitgave

250,00 Architectuuruitgave

Vomar

650,00 Vomar

Overige

404,00
1.180,67

Overige

Rente ASN

43,99

150,00 Rente ASN
totaal

15.615,00

62,50
totaal
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18.512,37

Uitgaven 2018
begroting

werkelijk

Informatie/promotiekosten

900,00 Informatie/promotiekosten

Bestuurskosten

900,00 Bestuurskosten

Toezicht/vrijwilligers

4.000,00 Toezicht/vrijwilligers

966,85
1.016,00
7.467,17

Representatie

400,00 Representatie

359,50

Verzekering

700,00 Verzekering

653,14

Activiteiten

3.300,00 Activiteiten

3.113,96

Administratie

1.800,00 Administratie

2.750,93

Website

2.000,00 Website

Koerier

1.400,00 Koerier

Diversen/onvoorzien
totaal

215,00 Diversen/onvoorzien
15.615,00

668,66
1.144,00
18.140,21

Toelichting jaarrekening 2018
1. Reserveringen
In 2018 stonden er twee specifieke reserveringen vermeld: een reservering van €1000
voor een bijdrage aan een nieuw speeltoestel en een reservering van €3000 voor
onderzoek naar een toekomst met duurzame energie. De bijdrage aan het speeltoestel
is in 2018 voldaan, de kosten hiervan zijn te vinden onder de post
diversen/onvoorzien. Het onderzoek is wel in gang gezet, maar van de bijdrage is tot
nu toe nog geen gebruik gemaakt. Deze reservering blijft dus op de begroting staan.
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In de begroting is een reservering van €2000 toegevoegd ter uitvoering van het
voorstel dat de vorige ledenvergadering gedaan is om een fonds voor de viering van
het 100 jarig bestaan van de Houtvaart op te bouwen. Het is de bedoeling aan deze
reservering elk jaar €2000 toe te voegen.
2. Contributies, donaties, diversen
De ingekomen contributies/donaties zijn hoger dan begroot, mede door het goede
zomerseizoen, waardoor ook meer bezoekers zijn gekomen op de vriendenuren.
3. Overige inkomsten en Houtvaartkoerier
Omdat er geen papieren koerier wordt uitgegeven zijn er ook geen advertentieinkomsten. De bezorgers van de Houtvaartkoerier zijn in de vorm van een chocoladeplak met foto van de Houtvaart bedankt voor hun vaak jarenlange inzet. In plaats van
advertenties zal er een plan gepresenteerd worden voor binding van ZuidKennemerlandse bedrijven, als ambassadeurs, aan de Houtvaart.

4. Kosten toezicht/vrijwilligers
Tweederde van de uitgaven voor toezicht/vrijwilligers is toe te schrijven aan de
kosten voor de EHBO cursussen. De overige kosten zijn gemaakt voor de jaarlijkse
barbecue.
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5. Activiteiten
Kosten activiteiten betreffen kosten gemaakt voor monumentendagen, kleding voor
vrijwilligers, zwemvierdaagse, bossen bloemen en versnaperingen bij cursussen bij
bijeenkomsten.
6. Kosten administratie
Naast de kosten voor verzending van de uitnodiging ledenvergadering en acceptgiro
via Paspost, zijn er kosten gemaakt voor de verzending van de digitale nieuwsbrief
(mailchimp) en bankkosten.
7. Vomar
De inkomsten van de Vomar actie betreffen zowel 2017 als 2018.
De jaarrekening en de boeken van de vereniging Vrienden van de Houtvaart zijn door
de kascommissie bestaande uit Henk Sloos en Hanna van Ekeren op 1 februari 2019
gecontroleerd en in orde bevonden
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5 Website www.houtvaart.nl
De verbetering van de toegankelijkheid en leesbaarheid van de website heeft ook in
2018 aandacht gehad. Naast informatie over de voorverkoop van abonnementen en
activiteiten, zijn alle Koeriers op de site geplaatst. Enkele leden hebben tekst
aangeleverd vanwege een bijzondere activiteit. Ook zijn foto’s van activiteiten
geplaatst, die zijn aangeleverd door leden. Het streven is om de site spil te laten zijn
in de communicatie tussen bestuur en leden. Jos van der Geest was bereid ook in
2018 de site te beheren.
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