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1. Bestuur. 

 
1.1 Samenstelling bestuur 
   
  Paul Platt                  voorzitter a.i.     
Jan Nijenhof     contactpersoon toezichthouders 
 Barbara van Balen   penningmeester, ledenadministratie, secretaris a.i., koerier   
 Hans Bakker   publicaties/monumentenaspecten/cultuur/energieonderzoek 
Vacature                    
 
 
1.2. Bestuursvergaderingen 
 
Tijdens de ALV is afscheid genomen van de voorzitter, Jan den Hollander, en van Marlon 
Witteman, die contactpersoon was voor de toezichthouders. De procedure om tot invulling van 
het voorzitterschap te komen heeft niet geleid tot een opvolger. De leden hebben ermee 
ingestemd dat Paul Platt tijdelijk het voorzitterschap waarneemt en een deel van zijn taken door 
de overige bestuursleden zouden worden overgenomen. Jan Nijenhof is benoemd tot bestuurslid 
met als hoofdtaak: contact onderhouden met de toezichthouders. Het zoeken naar kandidaten 
voor de bestuursvacatures is voortgezet. Het bestuur geeft er de voorkeur aan om de invulling van 
de vacature coördinator activiteiten als een coördinerende taak te zien en niet langer te laten 
samenvallen met een bestuursfunctie. Een van de bestuursleden treedt op als contactpersoon 
voor de coördinatoren. Deze vacature is echter nog niet vervuld. Hierover zal tijdens de ALV van 
maart 2020 een voorstel worden gedaan.  
 
 In 2019 is het bestuur zes keer bijeen geweest. Terugkerende agendapunten waren: overleg met 
SRO, overleg met gemeente, organisatie van de cursussen (BHV, Lifeguard, EHBO), voorbereiding 
tentoonstelling in de Hoofdwacht, het energieonderzoek, onderhoudstoestand van het gebouw, 
ledenadministratie en financiën. Verder zijn de volgende punten besproken: vacature-invulling 
assistent-bedrijfsleider Houtvaart en ontvangst van de nieuwe bedrijfsleider-zwembaden: Michiel 
Heimgartner. Ook de voorbereiding Monumentendag 2019.  
 
Enkele punten verdienen nadere toelichting: 
 
Net als in 2018 hebben de toezichthouders een BHV-cursus gevolgd. Door deze certificering 
hebben we zelf het toezicht gedurende de vriendenuren verzorgd. De meeste leden beschikken 
over een abonnement of 12-badenkaart waardoor slechts bij uitzondering losse kaartjes zijn 
verkocht. De controle via het rood/groenlicht blijft lastig. Daarom is ervoor gekozen om een van 
de toezichthouders gerichter te laten controleren. In het overleg met SRO is besproken of een 
beter systeem mogelijk is. Door de monumentale status van het zwembad zijn niet alle systemen 
geschikt en is er nog geen oplossing gevonden.  
  
De Houtvaart wordt steeds beter bezocht, ook tijdens de vriendenuren. Van de verlenging van het 
seizoen tijdens onze uren is weer ruim gebruik gemaakt. Soms is het erg druk, zeker als er ook nog 
scholen komen zwemmen en er één of soms twee banen voor hen vrijgemaakt worden. De 
afspraak met SRO dat een eventuele tweede school pas om 9.30 kan komen, werkt goed. 
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Schoolbezoek is belangrijk, daar zitten de toekomstige bezoekers, die moeten vooral blijven 
komen, maar we moeten ook onze baantjes kunnen trekken.  
 
 
1.3. Contacten met SRO en de Gemeente Haarlem 
 
 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 voor de verlenging, de pr, de activiteiten, 
enzovoort.    
Tijdens de evaluatie aan het eind van het seizoen is besproken dat wij tevreden zijn over de 
samenwerking. Er zijn enkele verbeterpunten genoemd zoals de schoonmaak en gebruik van de 
kassaruimte en de opslagruimte naast de kassa.  
SRO heeft een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De resultaten zijn positief. Uit het 
onderzoek komt de wens naar voren om op zaterdagochtend het banenzwemmen eerder dan 
10.00 uur te laten beginnen. Van onze zijde is aangegeven dat het naturistisch zwemmen al vele 
jaren een van de kernactiviteiten van de vereniging is. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat vele 
zwembaden op zaterdagochtend gesloten zijn.  
Over het overleg met SRO en gemeente over het monument en het energieonderzoek wordt in de 
desbetreffende paragraaf verslag gedaan 
 
 

2. De Houtvaart - Seizoen 2019 
 
2.1. De cijfers 
 
’De Houtvaart’ heeft weer een redelijk seizoen afgesloten. In totaal heeft het zwembad ruim 
57.655 bezoekers gehad, waarvan 18.506 tijdens de vriendenuren. De circa 60 vrijwilligers hebben 
het hele seizoen elke dag van 7.00 tot 10.00 uur het toezicht verzorgd, koffie en thee geschonken 
en zo een goede sfeer in de Houtvaart gecreëerd.  
 
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 

2019             57.655 18.506 

 
 
 
 
Gemiddeld kwamen er tijdens de Vriendenuren 130 bezoekers per dag en in het hele seizoen 
18.506; dat zijn er 2420 minder dan in 2018. In 2019 kwam de zomer pas later op gang en het 
seizoen kende minder lange periodes van zeer warm weer dan in 2018. 
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Ook in 2019 is het zwemseizoen voor onze leden verlengd met twee weken. Velen maakten daar 
gebruik van. 
 
De temperatuur van het water was dit seizoen gemiddeld 22,4 graden Celcius. Op 27 juli werd om 
7 uur ’s ochtends een record-temperatuur gemeten van maar liefst 28,1 graden, waardoor het 
oude record met bijna 2 graden werd verbroken. 
 
 
2.2 De verenigingsactiviteiten 
 
Hieronder een greep uit de vele activiteiten die in 2019 naast het zwemmen zijn georganiseerd. 
Het organiseren van de activiteiten is vaak een gezamenlijke inspanning geweest van vrijwilligers 
van de vereniging en medewerkers van de SRO.  
 
Tentoonstelling “Houtvaart – Inspiratie”  
Voor deze tentoonstelling in de Hoofdwacht lieten 9 Haarlemse kunstenaars zich inspireren door 
de Houtvaart. Zie onder 3.3. 
Tekenwedstrijd “Het geheim van de Houtvaart”. 
In aansluiting op de tentoonstelling werd, in overleg met de Historische Vereniging Haerlem, een 
tekenwedstrijd voor kinderen georganiseerd. Er werden vier tekeningen ingeleverd. Deze werden 
gejureerd door Anke Kranendonk en Charlotte Dematons. De vier deelnemers kregen allemaal een 
prijs! 
Aquajogging 
Op zondagochtenden werd 16 keer les gegeven door Lia, Kitty, Marjan of Mary. Er waren 
gemiddeld 13 deelnemers. 
Zwemtips 
Ook op de zondagen werd de mogelijkheid geboden om de zwemtechniek te verbeteren. Vele 
vrienden hebben hiervan gebruik gemaakt.  
Dauwzwemmen 
Evenals voorgaande jaren is op Hemelvaartsdag door leden vroeg in de ochtend gezwommen, 
afgesloten met het inmiddels traditionele eten pannenkoeken.  
Maanlichtzwemmen 
In 2019 waren vijf avonden gereserveerd voor maanlichtzwemmen. Helaas zijn twee avonden niet 
doorgegaan vanwege het slechte weer.  
Vriendenontbijt 
Het ook traditioneel eenmaal per seizoen georganiseerde vriendenontbijt werd druk bezocht en in 
een prima sfeer genoten. 
Monumentendag en Hondenplons 
Ook dit jaar hebben we meegewerkt om de monumentendag tot een succes te maken. Zie verder 
onder 3. monument. Dit jaar viel het bezichtigen van het monument “De Houtvaart” samen met 
de jaarlijkse Hondenplons.  
Slotfeest 
Het seizoen is afgesloten met een bijeenkomst voor de toezichthouders. Onder genot van een 
barbecue werd teruggekeken op het seizoen. Namens het bestuur heeft de voorzitter de 
toezichthouders bedankt voor hun inzet.  
 
Activiteiten van en voor leden na het seizoen 
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Leden die dat wilden gingen in oktober met Vrienden pannenkoeken eten in restaurant “de 
Duinrand”. Ook was er de mogelijkheid om elkaar te blijven ontmoeten tijdens het ontbijt in “La 
Place” en de wandeling door de Hout.   
Onze leden, Gerrit Bosch en Maria Bij de Vaate hebben begin november een rondleiding door 
Paviljoen Welgelegen verzorgd. Veel leden hebben hieraan deelgenomen.  
Op 4 zondagochtenden in november gaf Bram Vrolijk sportlessen in de Haarlemmerhout. Er waren 
ca. 15 enthousiaste deelnemers.  
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3.  Monument en duurzaam energiebeheer. 
 
3.1 Onderhoud van het monument de Houtvaart. 

In januari 2019  heeft onder leiding van adviesbureau Brink in opdracht van de gemeente Haarlem 

een schouw plaatsgehad in de Houtvaart, waarbij de stand van onderhoud van het monument en 

energiebesparingsmogelijkheden zijn verkend. Door de vrienden is monumentale informatie 

aangeleverd en is de gewenste aanvullende inzet van energie voor de watertemperatuur in de 

koude ochtenduren nogmaals onder de aandacht van de projectleider gebracht. Inzet van de 

Vereniging is een continue watertemperatuur van minimaal 22 graden over het gehele 

zwemseizoen. Randvoorwaarde is behoud van de monumentale waarden.  Naar aanleiding van de 

schouw is SRO-vastgoed geattendeerd op de achterstallige onderhoudssituatie in de kubus. Hierop 

zijn maatregelen zijn genomen. 

Een eindrapportage is echter, ondanks reminders, nog steeds niet verschenen. Om die reden heeft 

het bestuur zich eind 2019 voor uitsluitsel rechtstreeks tot de gemeente als opdrachtgever 

gewend.  

 
3.2 Monumentenbezoek 2019  

Monumentendag 2019 trok ruim 365 bezoekers, ruim het dubbele van het jaar daarvoor. 

Rondleidingen gebeurden weer in samenwerking met de SRO. Vooral de machinekamer en het 

kijkje onder het bad waren erg in trek. Door late planning van de SRO viel de Monumentendag dit 

jaar samen met de Hondenplons. Op basis van een evaluatie onder de 9 verenigingsmedewerkers 

is in 2019 besloten Hondenplons en Monumentendag in geen geval meer samen te laten gaan. Dit 

is bij de SRO ingebracht. 

 

3.3 Tentoonstelling Houtvaart Inspiratie  

In het najaar van 2018 en in 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor de  tentoonstelling in de 

Hoofdwacht. Kunstenaars hebben vooraf een bezoek aan en onder het bad gebracht om inspiratie 

op te doen. Een deel van de tentoonstelling was gewijd aan de architect van de Houtvaart, Piet de 

Bordes. Rogier Polman van studio Hollands Licht heeft de tentoonstelling met uitvoerend werk 

ondersteund. De vereniging Haerlem zorgde voor de ruimte in de Hoofdwacht en voor de 

toezichthouders. 
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Het affiche               Voor de Hoofdwacht  

 

Op 26 april is de tentoonstelling door wethouder Meijs van cultuur feestelijk geopend. Met 

persberichten, facebook en flyers is publiciteit gegenereerd. In het Haarlems Dagblad verscheen 

aan de vooravond van de tentoonstelling een paginagroot artikel van Wim de Wagt over de 

architect van de Houtvaart, de heer De Bordes. De tentoonstelling duurde tot 8 juli. De 

Hoofdwacht trok in die periode 1300 bezoekers. Veel waardering was er voor de kwaliteit en de 

variëteit van het getoonde werk. Vooral de kaartenset met een selectie van 1 kunstwerk per 

kunstenaar bleek populair qua verkoop. Vanaf november 2019 is het resultaat van de 

tentoonstelling blijvend op de Verenigingssite te zien.  

 

 

 

4. Financiën 
 

Jaarrekening 2019    

Balans     

Activa  2018   2019 

Voorraad boeken, kaartensets en 
architectuuruitgaven 1.366,20  1.000,00 

Saldo ING 1.051,36  4.892,99 

Saldo ASN 36.000,50  36.020,06 

Totaal 38.418,06  41.913,05 
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Passiva    

Reserve duurzaamheidonderzoek 3.000,00  3.000,00 

Reserve 100 jaar Houtvaart   2.000,00 

Algemene Reserve 17.000,00  17.000,00 

Eigen vermogen 18.418,06  19.913,05 

 Totaal  38.418,06  41.913,05 

 
 
Resultaten    

    

Inkomsten 2019       

   begroting     werkelijk  

Contr./donatie/diversen   16.500,00      16.416,81  

Vomar           650,00                     484,68   

Subsidies   1850,00 

Boekverkoop              56,50  

Architectuuruitgave en kaarten         250,00           309,70  

Uit reserve         3.500,00    

Rente ASN      40,00             19,56  

                    totaal   20.940,00  totaal    19.137,25  

    

Uitgaven 2019       

   begroting     werkelijk  
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Informatie/promotiekosten         1.000,00           338,80  

Bestuurskosten         1.000,00        1.350,15  

Toezicht/vrijwilligers     7.500,00        4.502,29  

Representatie         400,00           387,89  

Verzekering         700,00           653,14  

Activiteiten     3.500,00        515,81  

Administratie     2.400,00        2.856,79  

Tentoonstelling 1.500,00  3630,90 

Diversen 140,00  13,50 

ITondersteuning/website 800,00  563,27 

totaal 18.940,00        15.276,06 

 
 
 
 
 
 
Toelichting jaarrekening 2019  
 

1. Reserveringen 
In de balans is een onderscheid gemaakt naar reserveringen en eigen vermogen. Naast de 
reservering voor het energieonderzoek, die nog steeds niet is uitgegeven, wordt vanaf 2019 een 
reserve voor de viering van 100 jaar Houtvaart opgenomen. De algemene reserve is bedoeld om 
de lopende kosten van de Vereniging te kunnen betalen, mochten de inkomsten tegenvallen. De 
hoogte van deze reserve is gelijk aan de jaaromzet. Onder activa is een post voorraad boeken, 
kaarten en architectuuruitgaven opgenomen. De hoogte hiervan is gebaseerd op een schatting en 
in 2019 afgenomen vanwege verkoop. 
 

2. Subsidies, tentoonstelling  
Voor de tentoonstelling in de Hoofdwacht zijn verschillende subsidies verworven.  Deze subsidies 
zijn niet begroot. De uitgaven van de tentoonstelling zijn lager begroot dan er uiteindelijk 
uitgegeven is, maar hierin zijn wel de uitgaven opgenomen die ten laste van de subsidie zijn 
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gekomen.  Een uitsplitsing van de inkomsten en uitgaven van de tentoonstelling is hieronder 
opgenomen.  
 
Inkomsten tentoonstelling Houtvaart  
Inkomsten uit verkoop     €   263,50  
bijdrage Historische Vereniging Haerlem  €   507,50  
bijdrage Fonds Bevriende Zijde      €   650,00  
Bijdrage JC Ruigrok Stichting     €   700,00  
Eindbijdrage Vrienden van de Houtvaart   €1.548,69  
Totaal        €3.669,69  
 
Uitgaven tentoonstelling Houtvaart 
ontwerp en inrichtingskosten  vormgever  € 1.500,00 
adviseurs      €    150,00 
materiaalkosten     €    919,33 
publiciteit      €    403,97 
info materiaal tentoonstelling   €    609,83 
tekenwedstrijd     €      72,06 
kasverschil      €      14,50 
       € 3.669,69 
 

3. 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. 
 

4. Activiteiten 
Kosten activiteiten betreffen kosten gemaakt voor monumentendagen, zwemvierdaagse, bossen 
bloemen en versnaperingen bij cursussen bij bijeenkomsten.  De kosten zijn lager uitgevallen dan 
begroot. Een grote activiteit betrof uiteraard de tentoonstelling maar de kosten daarvan zijn niet 
in deze post opgenomen. 
 

5. 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. 
 
De jaarrekening en de boeken van de vereniging Vrienden van de Houtvaart zijn door de 
kascommissie bestaande uit Henk Sloos en Paulien van Assema op 21 januari 2020 gecontroleerd 
en in orde bevonden. 

 

6. Website www.houtvaart.nl  
   
Het bestuur heeft er in 2019 naar gestreefd om de leden steeds meer via de site te informeren. De 
koeriers (voorheen nieuwsbrieven) zijn via de mail verspreid en ook opgenomen op de site. In de 
koerier is herhaaldelijk verwezen naar de site en foto’s van activiteiten zijn op de site geplaatst. 
Het streven blijft om de site spil te laten zijn in de communicatie tussen bestuur en leden. Jos van 
der Geest was bereid ook in 2019 de site te beheren.  
 

http://www.houtvaart.nl/
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