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Betaal de contributie voor 2022 
 

- Klik op de link, (hieronder) 

- Volg de aanwijzingen op de website 

- Betaal via iDEAL 

 
Het nieuwe ledenadministratiesysteem werkt! 
Iedere vriend wordt gevraagd zich in te schrijven en te betalen via de website van de Vrienden van 
de Houtvaart. Ook als je al lid bent! 
 
https://houtvaart.nl/product/word-vriend-van-de-houtvaart-2022/ 
 
Bij inschrijving krijg je een account en een lidmaatschapsnummer, daarvan krijg je een bevestiging 
per email. Met dit lidmaatschapsnummer toon je je lidmaatschap aan.  
 
De kenmerken van dit systeem:  

- Inschrijving via de website van de Vrienden; 

- Automatische bevestiging van betaling van het lidmaatschap; 

- Vrienden krijgen een lidmaatschapsnummer dat gekoppeld zal gaan worden aan de 

zwemkaart van SRO; 

- Iedereen wordt individueel lid; 

- Elk jaar vernieuw je je lidmaatschap; 

- Kinderen tot 18 jaar hebben toegang tot de vriendenuren op het lidmaatschapsnummer van 

een van hun ouders. 

Vrienden die al op een andere manier betaald hebben voor 2022 krijgen het bedrag teruggestort. Dit 
geldt ook voor vrienden die het lidmaatschap via automatische overschrijving betalen. Automatische 
overschrijving is niet meer mogelijk.  

 

 
 
 

https://houtvaart.nl/product/word-vriend-van-de-houtvaart-2022/


 

Voorbereiding seizoen ’22 gestart 
 
Wij hopen op een seizoen zoals we dat in de jaren voor 2020 kenden; goed georganiseerd, ontspannen 
en met leuke gesprekken rond de koffietafel. De voorbereidingen zijn in volle gang. Aan de diverse 
cursussen is en wordt volop deelgenomen zodat we tijdig voor de start van het seizoen voldoen aan 
de eisen om de vriendenuren uit te voeren, m.n. Kees Korner heeft hierin een uitstekende rol vervuld, 
dank daarvoor.  
 
We hebben besloten om de ledenadministratie te verbeteren. Niet langer meer betalen via een 
acceptgiro maar via de website en een lidmaatschapsnummer gekoppeld aan het abonnement van 
SRO. In deze nieuwsbrief kun je lezen wat dat inhoudt.  
 
Zwemmen in de Houtvaart is zwemmen in een monument en dat maakt het zo speciaal. Om dat goed 
en voor jaren te kunnen blijven doen blijven wij voortdurend in overleg met de Gemeente Haarlem en 
SRO.  
 
Wij werken nu aan de inhoud van het jaarverslag 2020 voor de Algemene Ledenvergadering van 
donderdag 24 maart a.s. om 20.00 uur. Of het fysiek of online zal zijn hangt af van de dan geldende 
corona-regels. Vanaf 1 maart zullen de agenda en het jaarverslag op onze site (www.houtvaart.nl) 
gepubliceerd worden. Ook op welke wijze de vergadering zal plaatsvinden. 
 
Het bestuurslid Reinier Hille Ris Lambers gaat werken in Maleisië waardoor een vacature is ontstaan. 
Wij zijn op zoek naar een opvolger die zich gaat bezig houden met de communicatie met de leden en 
het beheren van de website. Als je belangstelling hebt, meld je bij de voorzitter 
(paulplatthaarlem@gmail.com). 
 
Tot ziens op de ALV of in de Houtvaart, 
 
Het bestuur 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

Start Energieonderzoek Houtvaart 
  
Al enige tijd staat een energieonderzoek Houtvaart op de wensenlijst van de Vereniging. Het doel van 
het onderzoek zou moeten zijn: verkennen van mogelijkheden om de temperatuur ook in het voor – 
en na seizoen op minimaal 22 graden te krijgen. De huidige installaties hebben hiervoor onvoldoende 
capaciteit. Zij werken niet goed beneden een temperatuur van 10 graden buitenlucht.  
 
Begin januari heeft het bestuur deze onderzoekwens nieuw leven ingeblazen via een overleg met 
wethouder Botter. In dat overleg is gewezen op toezeggingen die al in 2017 zijn gedaan. Het lijkt er 
nu op dat zo’n onderzoekje inderdaad van de grond komt, de gemeente en de SRO zijn de  
belangrijkste partners/trekkers.  Om het temperatuurprobleem op te lossen kan gedacht worden  
aan kleinschalige oplossingen, zoals bijvoorbeeld isolatie van buizen, en aan grootschalige 
oplossingen zoals een warmtepomp die werkt op (diep) grondwater en die niet van de 
buitentemperatuur afhankelijk is. Maatregelen als waterafdekmatten kunnen ook een bijdrage 
leveren aan de temperatuur verbetering, maar hieraan zitten nogal wat haken en ogen verbonden 
zoals veiligheid, monumentale inpasbaarheid, kostenefficiency en bediening.     
 
De bedoeling is dat er een breed verkennend onderzoek plaatsvindt en dat in een volgend stadium 
veelbelovende opties nader worden onderzocht op haalbaarheid. In het verkennende onderzoek zal 
ook gekeken worden naar de aanpak bij andere - vergelijkbare – buitenbaden. Het streven is om nog 
dit jaar daarover meer duidelijkheid te krijgen. Uiteindelijk zal de gemeente moeten besluiten of zij 
de maatregelen ook daadwerkelijk wil nemen.   
 
Wil je iets meegeven wat wij bij het onderzoek absoluut moeten weten of niet moeten vergeten ? 
Reageer dan via het reactieformulier op onze site.    
 
 

 

Sponsoring door de Vomar 
 
Doe je nog niet mee? Vraag de gratis Klant-is-Koningkaart aan bij de Vomar. De kaart dient op naam 
te staan. Geef het nummer en de naam waaronder deze is geregistreerd door aan Didy Karman (023-
5314517) of mail aan: dkarman@kpnmail.nl. Toon bij elk bezoek aan de Vomar je klantenkaart bij de 
kassa. De Vomar betaalt dan automatisch 0,5% van het door jou bestede bedrag uit aan onze 
vereniging. 


