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1. Bestuur.
1.1 Samenstelling bestuur
Paul Platt
Jan Nijenhof
Barbara van Balen
Hans Bakker
Reinier Hille Ris Lambers

voorzitter
contactpersoon toezichthouders
penningmeester, ledenadministratie, notulist
publicaties/monument & cultuur/milieu & energieonderzoek
communicatie, Koerier

1.2. Bestuursvergaderingen
De ALV is wegens de coronamaatregelen niet doorgegaan. De afhandeling van de agenda heeft
digitaal plaatsgevonden. De leden hebben ingestemd met de benoeming van Paul Platt als voorzitter
en Reinier Hille Ris Lambers als algemeen bestuurslid. Er zijn geen vragen gesteld over of
aanvullingen gekomen voor het Jaarverslag 2019, waarmee dit jaarverslag - inhoudelijk en financieel
- is vastgesteld.
In 2020 heeft het bestuur negen keer vergaderd waarvan twee maal fysiek en zeven maal online.
Terugkerende agendapunten waren: overleg met SRO, in het bijzonder over de openstelling van het
bad, wijze van aanmelding en hoogte toegangsprijs en de inzet van de vrienden daarbij. Het bestuur
heeft de Gemeente en SRO mondeling en schriftelijk laten weten de toegangsprijs (€ 4,40 per keer)
en de digitale aanmelding voor onze leden drempelverhogend werken. Helaas heeft dit niet geleid
tot aanpassingen. Met SRO is voorts overleg gevoerd over de organisatie van de cursussen (BHV,
Lifeguard, EHBO), de monumentendag, het energieonderzoek, onderhoudstoestand van het
gebouw, ledenadministratie en financiën.
Ondanks het uitzonderlijke jaar hebben de Vrienden in 2020 niet stil gezeten. Enkele activiteiten:
-

-

Vanaf de uitgestelde openstelling van de Houtvaart per 1 juli hebben vrienden als
toezichthouder assistentie verleend bij de SRO-banenuren.
Vanaf half juli tot half september zijn toch vriendenuren gerealiseerd oplopend van 2 naar 3
keer per week met een tarief van € 2,00 per keer en zonder vooraf aanmelding. Deze
vriendenuren zijn goed bezocht en goed gewaardeerd.
Het slotfeest als dank voor de inzet van de toezichthouders kon niet doorgaan. In plaats
daarvan hebben de vrijwilligers als dank voor de inzet een geschenkbox ontvangen.
In het bestuur is een start gemaakt met het ontwikkelen van een communicatieplan om het
contact met de leden te verbeteren en ook nieuwe leden aan te trekken. Als onderdeel
hiervan zal de inrichting van de website wijzigen.
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1.3. Contacten met SRO en de Gemeente Haarlem
In het overleg tussen bestuur en SRO kwamen zaken aan de orde zoals de openstelling, de
prijsstelling en het toezicht. Daarnaast werd met medewerkers van de SRO overleg gepleegd over
activiteiten zoals de voorbereiding van de monumentendag en de plaatsing van een gedenksteen.
Tijdens de evaluatie aan het eind van het seizoen tussen bestuur en SRO is besproken dat wij
tevreden zijn over de samenwerking. De volgende punten zijn aan de orde gesteld:
- We stellen prijs op tijdige communicatie tussen SRO en bestuur van de vereniging;
- Het plan van het Vriendenbestuur tot verbetering van de communicatie met de leden en
werven van nieuwe leden waarbij afstemming met SRO onderzocht kan worden;
- Scenario’s voor seizoen ’21 (regulier of gelijk aan ’20 met aanpassingen) en daarbij de afspraak
om begin ’21 hierover verder af te stemmen;
- Instemming met en samenwerking om de plaatsing gedenksteen in ’21 te realiseren;
- Aandacht voor de staat van onderhoud van het zwembad;
- SRO neemt initiatief om de Vrienden te informeren over de aanpassing van de
omgevingswetgeving en wat dat betekent voor het gebruik van het zwembad;
- De organisatie van de oefenmogelijkheden en testen van het reddend zwemmen (Life-guard);
- Tevredenheid over het verloop van de Monumentendag ondanks de corona-maatregelen. Ook
in ’21 zal de monumentendag op zondag worden gehouden.
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2. De Houtvaart - Zwemseizoen 2020
2.1. De cijfers
’De Houtvaart’ heeft een bijzonder seizoen gehad, zoals past in een bijzonder jaar als 2020. In de
23 vriendenuren die zijn georganiseerd zijn 935 bezoekers geteld. Hoeveel bezoekers tijdens het
SRO banenzwemmen zijn geteld is niet bekend.
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

2020

935

Ook in 2020 is het zwemseizoen voor onze leden verlengd met twee weken.
De temperatuur van het water was dit seizoen gemiddeld 22,2 graden Celcius.

2.2 Het zwemseizoen 2020
De voorbereidingen waren in volle gang: de EHBO-ers en Bedrijfshulpverleners (BHV beginnende
brand blussen) hadden hun jaarlijkse nascholing gehad, veel toezichthouders waren weer aan het
trainen voor het Basic Lifeguard-certificaat (BLG reddingszwemmen) en zouden op 8 april
afzwemmen. Dat ging helaas door COVID-19 niet door. Uiteindelijk heeft SRO pas op 1 juli de
Houtvaart kunnen openen. Om te kunnen zwemmen was het nodig (digitaal) te reserveren en
vooraf €4,40 te betalen.
“Onze” toezichthouders waren niet BLG-bevoegd en werden aanvankelijk alleen ingeschakeld ter
ondersteuning van het SRO-personeel bij het banenzwemmen van 8 tot 13 uur. In mei werd er
gelukkig toch nog een afzwem-moment georganiseerd. Daardoor konden zeven Vriendentoezichthouders alsnog het vereiste BLG-certificaat behalen.
Het was nog een hele klus om het rooster rond te krijgen, maar vanaf 15 juli konden we van start
met twee Vriendenuren: op woensdag en zondag van 7 tot 8 uur. Dat kostte €2 per keer. Op 15
augustus werd er een naturistenuur op de zaterdag aan toegevoegd.
In de 23 Vriendenuren kwamen er 935 zwemmers, gemiddeld dus (afgerond) 41 per uur. Dat was
bijna het toegestane maximum, maar veel trouwe Vrienden hebben wij het afgelopen zwemseizoen
helaas niet of nauwelijks gezien.
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3. Monument Houtvaart en duurzaam energiebeheer.
3.1. Monumentenbezoek 2020.
De monumentendag
Op zondag 13 september was de Houtvaart weer open voor architectuur- en cultuurhistorische informatie.
De Houtvaart was in dit uitzonderlijke jaar een van de zestien deelnemende monumenten. Bezoekers
dienden vooraf te reserveren in verband met de Coronamaatregelen. Ook werd de rondleiding in de
machinekamer en het kijkje onderlangs het bad afgelast in verband met ruimtegebrek.
Zeven verenigingsmedewerkers zorgden ervoor dat de dag goed begeleid en probleemloos verliep. Totaal
108 personen hadden zich aangemeld voor bezoek. Het “netto” bezoekersaantal was ruim 90. Enkele
bezoekers hebben foto’s nagestuurd. Naar aanleiding daarvan is een speciale fotorapportage: “De
Houtvaart. Een monument in Corona-tijd” gemaakt. Bij de voorbereiding is goed samengewerkt met de
SRO. Er is een melding van de Monumentendag verschenen op “zwembaddehoutvaart.nl ” én een artikeltje
in de Telegraaf, waarin de BAVO basiliek én de Houtvaart als Monumentale attractie genoemd werden.

Monumentendag 2020; strakke lijnen, rust en ruimte. (Foto E. Oudendijk)

3.2. Een gedenksteen voor de Vriendenacties.
Eind 2019 is het bestuur benaderd door drie leden met het idee om een gedenksteen in de
Houtvaart te plaatsen die aangeeft dat het bad behouden is gebleven door de inzet van
vrijwilligers van de Vrienden van de Houtvaart. Het bestuur heeft dit opgepakt, niet alleen als
waardering voor de acties, maar ook als waardevolle cultuurhistorische toevoeging aan de
Houtvaart.
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Als alles goed gaat kan de steen nog vòòr het zwemseizoen 2021 geplaatst worden. (Feestje volgt
later).
3.3. Onderhoud van het monument de Houtvaart.
Ook in 2020 is de Houtvaart voorafgaand aan het zwemseizoen door de SRO nagelopen op
onderhoud aan de Monumentale onderdelen, waaronder de badhokjes en de balustraden, de
kubus en ongewenste begroeiing aan de buitenmuur.
Conclusie van het bestuur van de vereniging aan het eind van het seizoen was dat het
monumentaal onderhoud aandacht blijft vergen. Met name het beton blijft kwetsbaar. Om die
reden zal de Vereniging zich in 2021 actief inzetten voor een onderhouds- en waar nodig mogelijk
een herstelplan voor de Houtvaart.
3.4. Milieu en energieonderzoek Houtvaart
Energieonderzoek
Het betreft de vraag van de Vereniging naar mogelijkheden om de watertemperatuur ook s
‘ochtends in het voor- en naseizoen op minimaal 22 graden te krijgen. Het huidig systeem van
zonmatten en warmtepompen levert hiervoor onvoldoende warmte op vanwege de
afhankelijkheid van de buitentemperatuur.
Vanaf het begin is betrokkenheid van gemeente en SRO geregeld. Het onderzoek blijkt echter een
stroef en lang opende activiteit. In 2018 is het onderzoek door de gemeente gekoppeld aan een
zgn. energieprestatieonderzoek (EPA) Houtvaart. De start werd in januari 2019 gegeven.
Het Energieprestatie-rapportage ligt er inmiddels. Dit onderzoek betreft echter alleen de
gebouwen en niet de verwarming van het water en de installaties en gaf geen antwoord op onze
vraag. Begin 2020 is aangestuurd op een overleg met de wethouder dat in maart 2020 was
ingepland. Door de Corona situatie is dit overleg tot nader order uitgesteld. Wel zijn wij ook in
2020 bij de gemeente blijven aandringen op beantwoording van onze vraag; vooralsnog
schriftelijk. Die beantwoording ligt er nog steeds niet. Voor 2021 houdt de Vereniging een nieuwe
startup met een overleg met de wethouder op de agenda; mogelijk in combinatie met een
gezamenlijk bezoek aan een of twee andere zwembaden met een voorbeeld functie. (Met
zwembad Tynaarlo, zijn hiervoor al contacten gelegd). Ook bij de SRO blijft het onderwerp
energievoorziening Houtvaart op de agenda staan.
Lood concentraties in het leidingwater van de Houtvaart.
Mei 2020 werd de Verenging geattendeerd op een raadsnotitie waarin vermeld stond dat in het
leidingwater van de Houtvaart te hoge concentraties aan lood zijn aangetroffen. (3 maal de
wettelijk toegestane norm). Als reactie hierop zijn aan de toezichthouders bidons voor eigen
water uitgereikt en is de SRO geattendeerd op het probleem en de saneringsmaatregelen die de
gemeente zou moeten nemen. Omdat tot nu toe niet helder is wanneer het probleem is opgelost
heeft de Vereniging in januari (2021) het College van B&W om duidelijkheid verzocht.
Buitenbaden Overleg. Nieuwe milieueisen
Jaarlijks nemen leden van de Vereniging deel aan een interprovinciaal buitenbadenoverleg van
vrijwilligers. Zorgpunt van het overleg in 2020 waren nieuwe wettelijke eisen over doorzicht en
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controle op de waterkwaliteit. Er worden hoge extra kosten voor de openluchtbaden voorzien.
(Een deel van de baden wordt fulltime door vrijwilligers gerund). Op dit probleem is vervolgens de
SRO geattendeerd.

4. Financiën
4.1. Jaarrekening 2020
ING
Saldo 01-01-2020

begroting

ASN

€

4.892,99

€ 36.020,06

Contributie/donatie

€

7.583,61 € 16.000,00

entree

€

1.474,15

Vomar

€

378,12

Overig
architectuuruitgave en
kaarten

€

10.482,81

€

43,60

€ 100,00
€ 8,00

€ 9,67

€

19.962,29

€ 16.558,00

€ 36.029,73

Informatie en promotie

€

235,95

€ 1.200,00

Bestuurskosten

€

1.225,80

€ 1.500,00

Toezichthouders/vrijw.

€

3.342,10

€ 7.500,00

Huur bad

€

2.051,49

representatie

€

111,50

€ 400,00

Verzekering

€

864,17

€ 1.200,00

Activiteiten

€

293,39

€ 1.500,00

Administratie

€

197,92

€ 400,00

Inkomsten:

rente

€ 450,00

Uitgaven:

reservering fonds 100 jaar

€ 2.000,00

Diversen
website en ondersteuning

€
€

233,53

€ 258,00
600

8.555,85 € 16.558,00

Balans
2019

2020

1000
4892,99
36020,06
41913,05

956,40
16299,42
36029,73
53285,55

3000
2000

3000
4000
10.000

Activa
voorraad boeken,
kaartensets en
architectuuruitgaven
Saldo ING
Saldo ASN
Passiva
reserve energieonderzoek
reserve 100 jaar houtvaart
Bestemmingsreserve
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Algemene reserve
Eigen vermogen

17.000
19.913
41913,05

17.000
19.286
53285,55

De kascommissie van de Vrienden van de Houtvaart, bestaande uit Henk Sloos en Pauline van Assema,
heeft de boeken op 31-1-2021 gecontroleerd en in orde bevonden.

4.2. Toelichting jaarrekening 2020
-

Contributies en kosten in Coronatijd

Het jaar verliep wat anders dan voorzien, dat heeft er ook toe geleid dat er veel minder donaties en
contributies betaald zijn.
Vanaf half juli heeft het bestuur van de Vrienden besloten om toch vriendenuren te organiseren uiteindelijk
voor drie ochtenden. Om dat mogelijk te maken is het bad gehuurd van SRO. Daar zijn extra kosten voor
gemaakt, ook al zijn er wel, maar niet kostendekkende, entreegelden betaald.

-

Legaat

De Vrienden hebben een legaat ontvangen van Maria Rekoert dat is bedoeld voor het behoud van het
zwembad De Houtvaart. Dit bedrag is opgenomen als bestemmingsreserve.

-

Bestuurskosten

Een groot deel van de bestuurskosten worden gevormd door de huur van de opslagruimte (€ 966,40).

-

Activiteiten

De uitgaven aan extra activiteiten zijn dit jaar zeer beperkt gebleven. Het betreft kosten gemaakt voor de
organisatie van bommetje en monumentendag en voorbereidende kosten voor de plaatsing van de
gedenksteen.

-

Reserveringen

Zoals in de Algemene Ledenvergadering van 2019 is besloten, wordt er een reservering gemaakt voor de
viering van 100 jaar Houtvaart. Aan die reservering is ook dit jaar een bedrag van 2000 toegewezen. De
reservering voor het energieonderzoek is nog niet gebruikt en blijft op de balans staan.
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4.3. Begroting 2021

Begroting 2020

Resultaten 2020

begroting 2021

Saldo 01-01-2020
Inkomsten:
Contributie/donatie

€ 7.583,61

€ 16.000,00

Entree
Vomar
Overig
Architectuuruitgave en
kaarten

€ 12.000,00

€ 1.474,15
€ 378,12

€ 450,00

€ 350,00

€ 10.482,81
€ 100,00

€ 43,60

Uit algemene reserve

€ 50,00
€ 3000,00

€ 8,00

€ 9,76

€ 16.558,00

€ 19.962,29

€ 15.400,00

Informatie en promotie

€ 1.200,00

€ 235,95

€ 1.000,00

Bestuurskosten

€ 1.500,00

€ 1.225,80

€ 1.450,00

€ 7.500,00

€ 3.342,10

€ 7.500,00

rente
Uitgaven:

Toezichthouders/vrijw.

€ 2.051,49

Huur bad
Representatie
Verzekering
Activiteiten
Administratie
Reservering fonds 100 jaar

€ 400,00

€ 111,50

€ 250,00

€ 1.200,00

€ 864,17

€ 900,00

€ 1.500,00

€ 293,39

€ 450,00

€ 400,00

€ 197,92

€ 200,00

€ 2.000,00

€2.000,00

Kosten gedenksteen
Reservering bijdrage
onderhouds- en herstelplan
Diversen
website en ondersteuning

€2.250,00
€1.000,00
-

€ 258,00
€ 600,00

€ 233,53

€ 400,00

€16.558,00

€ 8.555,85

€ 15.400,00

4.4. Toelichting begroting 2021
In 2020 zijn door het bijzondere jaar veel minder inkomsten en uitgaven geweest dan in de
begroting was voorzien. De contributie-inkomsten zijn sterk teruggelopen ten opzichte van 2019.
Daar staat tegenover dat er ook veel minder uitgaven zijn geweest. Hoe het seizoen 2021 zal gaan
verlopen is nu nog niet te voorzien. We hopen dat veel van de leden die in 2020 zijn vergeten te
betalen dit in 2021 wel zullen doen, maar de verwachting is dat het enige inspanning zal kosten
om het aantal betalende leden te vergroten.
Het bestuur is van plan om in 2021 sterk in te zetten op communicatie en verwacht om die reden
kosten te maken voor promotie.
Een meerjarig onderhouds- en herstelplan voor de Houtvaart wordt bepleit door Wim de Wagt in
onze Architectuuruitgave. Met zo’n plan komen de (meer)kosten van onderhoud aan een
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monument duidelijker in beeld, als basis voor onderhoudscontracten. Ook kunnen voorstellen
voor verder herstel van de Houtvaart in beeld worden gebracht en voorgelegd worden aan het
gemeentebestuur. Er is een (bescheiden) subsidieregeling Instandhouding Monumenten die een
zesjarig instandhoudingsplan als voorwaarde stelt. Een plan is niet wettelijk verplicht. De
Vereniging is bereid tot een stimuleringsbijdrage van maximaal €1000 aan de opstelling van een
plan. Bestaande onderhoudsplanningen zijn hiervoor de basis.
De begroting voorziet niet in een extra toevoeging aan de reserve. Tegenover de reservering voor
het fonds 100 jaar van €2000 staat een opname uit de algemene reserve.

5. Website www.houtvaart.nl
Het bestuur heeft er in 2020 naar gestreefd om de leden steeds meer via de site te informeren.
Vanwege de behoefte aan duidelijkheid over openstelling van de Houtvaart is de site veelvuldig
bezocht. Actuele informatie is snel gepubliceerd. Jos van der Geest was bereid ook in 2020 de site
te beheren.
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