VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 MAART 2019
Aanwezig zijn 40 leden. De secretaris beschikt over de ingevulde presentielijsten.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij het overlijden van Luc van Buuren als gevolg
van een verkeersongeluk op weg naar het zwembad de Planeet. Luc was een van de oudste
toezichthouders en een van het eerste uur; een zeer gewaardeerd lid. Namens de vereniging heeft
Lia van Velzen tijdens de uitvaart deze waardering uitgesproken.
2.

Mededelingen en ingekomen stukken.

De voorzitter spreekt Kitty Raaphorst toe om haar te bedanken voor haar jarenlange inzet als
coördinator voor de toezichthouders samen met Lia van Velzen en eerder als penningmeester. Hij
memoreert dat er een groot verschil was tussen de werkwijze van Kitty en Lia maar dat dat juist
het geheim van het succes was. In de vorm van sauna-bon dankt hij haar namens de vereniging
voor haar inzet. Aansluitend introduceert de voorzitter haar opvolger: Mary Hoogenes.
De leden worden geïnformeerd over de jaarlijkse inzet van leden bij de schoonmaak van het bad.
De schoonmaak is overgenomen door Argos via Spaarnelanden. SRO bedankt de leden voor hun
inzet in voorgaande jaren.
De vacature coördinator activiteiten staat nog open. Het is niet langer een bestuursfunctie maar
uitsluitend een coördinerende functie.
Er zijn geen ingekomen stukken die van belang zijn voor de ALV.
3.

Verslag van de ALV, 22 maart 2018.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met waarderende woorden voor de secretaris.

4.
Voorstel ambassadeurschap “Vrienden van de Houtvaart”.
Een van de bestuursleden, Barbara van Balen geeft een toelichting op het voorstel om te komen
tot fondsvorming in het kader van Houtvaart 100 jaar in 2027. Kern: grote en kleine Haarlemse
instellingen en bedrijven binden aan de Houtvaart en andersom. In ruil voor een jaarlijkse bijdrage
t.b.v. het fonds krijgen deelnemende partners naamsbekendheid o.a. via de site. Omgekeerd laten
de partners blijken dat zij zich verbonden voelen met de Houtvaart. Doel: in het kader van het 100jarig bestaan een bijdrage leveren vanuit de vereniging die past binnen de doelstellingen van de

vereniging. Vervolgens zijn vragen gesteld, vindt discussie plaats en worden suggesties gedaan.
Enkele suggesties: Verbind sport en cultuur met elkaar in een feestelijke vorm. Henk Sloos doet
het voorstel om een goede documentaire over het zwembad en de vrienden/gebruikers te maken
en daar landelijke bekendheid aan te geven.
Vanuit de leden wordt positief op dit voorstel gereageerd. Besloten wordt om een kleine
werkgroep te vormen om het voorstel nader uit te werken. De samenstelling is: Henk Sloos, Cocky
van Schie en Kitty Raaphorst. Barbara van Balen en Paul Platt zullen de leden uitnodigen voor een
startbijeenkomst.

5.
Inhoudelijk en financieel bespreken en vaststellen Jaarverslag 2018.
De voorzitter haalt aantal zaken naar voren zoals de hoge bezoekcijfers voor 2018 maar ook de
toenemende groei zoals blijkt uit het meerjarig overzicht. Lia van Velzen benadrukt dat bij deze
groei een tekort aan vrijwilligers dreigt. Het tekort loopt ook op doordat vrijwilligers vanwege de
leeftijd of door drukte (zoals bij ouders met kinderen) uitvallen. Zij doet een oproep voor nieuwe
gastheren/-vrouwen. Uit eigen ervaring beaamt de voorzitter dat de toezichthouderstaak plezier
geeft. Hij memoreert nog even de onrust rond het bedienen van de kassa en het toch weer
handmatig regelen van de kaartverkoop.
Henk Sloos stelt dat de hoge bezoekersaantallen ook positieve gevolgen heeft gehad voor de
financiën SRO. Thijs Suttorp geeft aan dat het zeker goed jaar geweest, ook financieel. De
voorzitter geeft aan dat het overleg met het management van SRO over het onderhoud en ook
met de Gemeente prettig verloopt.
Vanuit de vergadering worden complimenten gegeven voor de opzet en inhoud van het
jaarverslag: compact en goed verzorgd met foto’s. Het inhoudelijk verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2018. Er zijn hogere
inkomsten dankzij meer bezoekers. Omdat er geen papieren Koerier meer verzonden wordt, zijn
er lagere kosten gemaakt. De bezorgers zijn voor hun inzet bedankt. In 2018 zijn 2 EHBO-cursussen
betaald.
De leden van kascommissie 2018 geven een toelichting op hun verslag, zij hebben de boeken
gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering dechargeert het bestuur.
Volgens de regels kan Henk Sloos nog eenmaal lid zijn van de kascommissie, Hannah van Eekeren
is reeds tweemaal lid van de kascommissie geweest en treedt derhalve af. Zij wordt opgevolgd
door Paulien van Assema.
6.
Bespreken en vaststellen begroting 2019.
De penningmeester licht toe. Er is een reservering voor training nieuwe toezichthouders, voor
activiteiten en verzekering. Er is een bijdrage voor de tentoonstelling voorzien en voor het
jubileum is jaarlijks een reservering van € 2.000,- opgenomen.
Hans Bakker en Lia van Velzen bereiden de tentoonstelling voor. Deze vindt plaats in de
hoofdwacht in april. Hans geeft toelichting op de dekking van de kosten. Diverse fondsen hebben
een bedrag beschikbaar gesteld. Tevens is het bestuur akkoord gegaan met een garantiestelling
van 1.000,- euro. De bijdragen van de externe fondsen zijn niet in de begroting opgenomen omdat
het hier over een project gaat met een afzonderlijk budget. De vergadering stemt in met de
begroting 2019.

7.
Verkiezing bestuursleden.
Marlon Witteman treedt na 2 periodes af omdat er een opvolger is gevonden. De voorzitter
spreekt haar toe: “Marlon, daar kun je op aan! Fijn dat je zulke mensen in je bestuur hebt”. Hij
dankt haar hartelijk voor haar jarenlange inzet. Er kon altijd een beroep op haar gedaan worden,
ook als de werkdruk hoog was. Op advies van een voor haar bekende vinoloog krijgt zij als cadeau
2 flessen wijn en daarbij diverse kaassoorten.
Marlon sluit aan met de woorden: “zonder wrijving geen glans”. Zij dankt Jan en Kitty/Lia voor de
prettige samenwerking. Zij heeft het met heel veel liefde gedaan. Zij heeft vertrouwen in haar
opvolger Jan Nijenhof. Jan Nijenhof stelt zich voor. De vergadering stemt in met zijn benoeming als
coördinator vrijwilligers.
De voorzitter informeert de vergadering dat, ondanks diverse pogingen tot invulling, de vacature
voorzitter nog steeds vacant is. De secretaris, Paul Platt, is bereid om tijdelijk de functie van
voorzitter uit te oefenen. Binnen het bestuur zullen taken tijdelijk herverdeeld worden. Als gevolg
hiervan zullen bevoegdheden geregeld moeten worden. Als tijdens dit verenigingsjaar een
kandidaat zich aandient zal een extra ledenvergadering worden uitgeschreven. De vergadering
gaat akkoord met dit voorstel.
Jan den Hollander treedt af als voorzitter. Hij heeft twee termijnen deze functie vervuld. Namens
bestuur en leden spreekt Paul Platt hem toe. Hij geeft aan dat Jan gezorgd heeft dat er nu een
bloeiende vereniging is met een groeiend aantal leden en groeiend aantal bezoekers van de
Vriendenuren. Enkele resultaten worden genoemd:
de jaarlijkse BHV-cursus
erkenning van de vereniging door de Gemeente Haarlem
de vrijwilligerscontracten
goed overleg met SRO en de Gemeente
behoud van het naturistisch zwemmen op de zaterdagochtend
aandacht voor behoud en onderhoud van de Houtvaart bij SRO en Gemeente.
Zijn doelgerichte en strategische benadering maar vooral zijn zorgvuldige manier van omgaan met
mensen hebben bijgedragen aan deze resultaten. Namens de vereniging bedankt Paul hem voor
zijn inzet in de vorm van een dinerbon.
8.
Vooruitblik op activiteiten voor het seizoen 2019.
De voorverkoop van abonnementen start op 1 april bij de kassa van de Planeet en het
Boerhaavebad. Op 27 april (Koningsdag) is de eerste mogelijkheid om te zwemmen op de
vriendenuren. Dit is een zaterdag en dus naturistisch zwemmen. Op zondag 28 april is de
Houtvaart ook open buiten de vriendenuren.
Lia van Velzen geeft een toelichting op de activiteiten voor het komende seizoen. Deze activiteiten
zijn afgestemd met de SRO. De gezamenlijke activiteiten zijn opgenomen in de folder van SRO.
Maanlichtzwemmen is daar niet in opgenomen. Deze activiteit zal dit seizoen door de Vrienden
georganiseerd worden. De activiteit is voor vrienden en introducées; aanmelden blijft verplicht. De
data worden alleen via de site en op de borden in het bad bekendgemaakt. Er zal een maximum
aantal bezoekers ingesteld worden. Voorlopig zijn de volgende avonden gepland voor het
maanlichtzwemmen: de vrijdagen 17 mei, 14 juni, 19 juli en 16 augustus, eventueel kan ook op 13
september maanlichtzwemmen georganiseerd worden. Lia houdt zich aanbevolen voor nieuwe
ideeën.

Hans Bakker vult aan dat het energieonderzoek, dat is aangezwengeld door Bert van der Linden en
Eckart Dissen, is gestart. Het bestuur in de persoon van Hans houdt de ontwikkelingen in de gaten.
Er wordt een energiescan uitgevoerd in alle gemeentelijke gebouwen, de Houtvaart maakt daar
deel van uit. De verwachting is dat het rapport over de Houtvaart binnen 4-6 weken afgerond zal
zijn. Uitgangspunt voor de Vrienden is efficiënt energiegebruik en een constante
watertemperatuur van 22 graden.
Van 26 april tot 7 juli zal er een tentoonstelling zijn in de Hoofdwacht. Dit is een
samenwerkingsproject tussen Vrienden van de Houtvaart en de Historische Vereniging Haerlem.
Er zijn 9 kunstenaars uitgekozen en bereid gevonden om een op de Houtvaart geïnspireerd
kunstwerk te maken. Deze kunstwerken zullen tentoongesteld worden. De bedoeling is dat dit
flink wat publiciteit oplevert. Er zal ook een tekenwedstrijd voor de jeugd aan gekoppeld worden.
Voor deze wedstrijd zal een jury ingesteld worden, suggesties voor juryleden zijn welkom.

9.

Toelichting op de activiteiten voor het komende zwemseizoen door
medewerkers SRO.

Namens de SRO bedankt Thijs Suttorp Jan en Marlon voor de jarenlange samenwerking en hun
inspanningen.
De activiteiten van SRO staan in de folder: dauwzwemmen op Hemelvaart, de zwemvierdaagse,
opblaasmiddag en de bommetjeswedstrijd aan het eind van het seizoen. Verder meldt Marion dat
het de bedoeling is een loopmat aan te schaffen voor de Houtvaart.
10.
Wat verder ter tafel komt.
Er worden vragen gesteld over de toegankelijkheid van het zwembad. Door Lia wordt toegelicht
dat voor zwemmers met een visuele beperking door de toezichthouders ondersteuning wordt
geboden.
De toegang voor mensen die moeilijk ter been zijn is beperkt, omdat er geen lift aanwezig is. Wel
doen toezichthouders er alles aan om mensen te ondersteunen om te kunnen zwemmen.
Op de vraag of de vrienden gebruik mogen blijven maken van de expertise van Jan den Hollander
op het gebied van energie, meldt Jan dat hij op de achtergrond betrokken blijft bij de
ontwikkelingen rond het energieonderzoek.
11.
Sluiting van de vergadering.
Om 21.30 uur wordt de vergadering gesloten en aansluitend hebben de leden onder genot van
een drankje en hapje elkaar gesproken.

