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

voorzitter, contact met SRO en Gemeente
contactpersoon toezichthouders
penningmeester, ledenadministratie, secretaris
publicaties/monumentenaspecten/cultuur/energieonderzoek
communicatie, Koerier

1.2. Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2021 10 keer vergaderd. De vergaderingen hebben, mede vanwege de
coronamaatregelen, online plaatsgevonden.
Een greep uit de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:
opstellen van het jaarverslag 2020 en voorbereiding ALV van 25 maart ’21
voorbereiding seizoen ’21, met name organisatie en uitvoering van de cursussen (BHV/Lifeguard/EHBO)
overleg met SRO over de start van het seizoen en hoe om te gaan met corona-regels
inhoud van de nieuwsbrieven; er zijn in 2021 6 nieuwsbrieven verzonden
opdrachtverlening en vergunningsaanvrage gedenksteen
voorbereiding onthulling gedenksteen
nieuw ledenadministratiesysteem
beheer en verbetering van de website
uitvoering van de vriendenuren
activiteiten, waaronder de zondagochtendactiviteiten en maanlichtzwemmen
energieonderzoek en aandacht voor de staat van het onderhoud van het monument
evaluatie seizoen ’21 met de bedrijfsleider van SRO
1.3.

Contacten met SRO en de Gemeente Haarlem

Het bestuur heeft naast de 2 vaste overlegmomenten in het voor- en het naseizoen verschillende
malen overleg en telefonisch of per app contact gehouden met de bedrijfsleider van SRO.
Onderwerpen van overleg betroffen de openstelling, prijsstelling, het nieuwe
reserveringssysteem, de steeds veranderende coronaregels, plaatsing en onthulling van de
gedenksteen, afstemming van activiteiten zoals de jaarlijkse zwemvierdaagse, monumentendag en
het bezoek van Maarten van der Weijden.
Tijdens de evaluatie aan het einde van het seizoen is besproken dat wij tevreden zijn over de
samenwerking. In het tweede corona-jaar bleek gelukkig stap-voor-stap meer mogelijk te zijn.
In het evaluatieve gesprek met SRO zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
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De vriendenuren zijn goed verlopen, dit heeft geleid tot positieve bezoekcijfers (zie
overzicht hieronder). Positief was ook dat we weer de mogelijkheid hadden om met de
vrienden koffie en thee te drinken na het zwemmen.
De jaarlijkse voorverkoop van abonnementen en de mogelijkheid om 12 badenkaarten te
kopen werden gemist waardoor er meer dan voorgaande jaren losse verkoop heeft
plaatsgevonden. Het bestuur heeft er op aangedrongen dat er volgend seizoen weer
voorverkoop plaats vindt en dat er ook 12-badenkaarten gebruikt kunnen worden tijdens
de vriendenuren.
Het reserveringssysteem werd als beperkend ervaren. Verruiming tijdens de vriendenuren
zou een verbetering zijn. SRO heeft aangegeven in seizoen ’22 terug te gaan naar het oude
systeem.
De indeling in banen werd door velen als positief ervaren, maar er is een voorkeur voor
een andere indeling.
Afstemming van activiteiten blijft een punt van aandacht evenals de communicatie
daarover.
Er is aandacht gevraagd voor de gewenste watertemperatuur van 22 graden.
Er is aangegeven waar naar onze waarneming aandacht nodig is in het onderhoud.
We hebben afgesproken om in februari ’22 af te stemmen over de start van het seizoen
’22.
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2. De Houtvaart - Seizoen 2021
2.1. De cijfers

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

2021

14.515

Ook in 2021 is het zwemseizoen voor onze leden verlengd met twee weken.
De temperatuur van het water was dit seizoen gemiddeld 21 graden Celcius.

2.2 De verenigingsactiviteiten
Activiteiten van en voor leden na het seizoen:
Het maanlichtzwemmen heeft dit seizoen 2x plaatsgevonden, in juli en in augustus. Beide avonden
waren goed georganiseerd en goed bezocht.
In juli is deelgenomen aan het jaarlijkse buitenbadenoverleg, dat dit keer in Stolwijk plaatsvond. Er
is tijdens dit overleg informatie uitgewisseld over onderhoud en exploitatie van de diverse baden.
Deze uitwisseling is door het bestuur als zeer informatief ervaren. De deelnemers aan het overleg
hebben ook een rondleiding gehad waarin getoond werd hoe dit zwembad na een ingrijpende
renovatie milieu-verantwoord is gemaakt.
In samenwerking met SRO is er een clinic, verzorgd door Maarten van der Weijden, georganiseerd.
Leerlingen van de scholen uit de buurt hebben samen met de wethouder Onderwijs hieraan
deelgenomen.
In oktober is het seizoen in een kleine groep vrienden afgesloten met het eten van een
pannenkoek.
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Bram Vrolijk heeft op de zondagen in november voor een groepje vrienden fitnesslessen verzorgd
in de Haarlemmerhout. Aansluitend is er koffie gedronken in restaurant “La Place”.
Met het oog op gemeenteraadsverkiezingen 2022 heeft het bestuur alle lokale politieke partijen
aangeschreven met de vraag hun standpunt kenbaar te maken over: sport/bewegen en de
toekomst van de zwembaden, in het bijzonder de Houtvaart. De bedoeling was de informatie die
zo verkregen werd in een overzicht in de nieuwsbrief op te nemen, zodat de leden hiervan op de
hoogte zouden zijn. Slechts 2 politieke partijen hebben informatie gezonden. Dit vonden we te
weinig om een overzicht samen te stellen.
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3. Monument en cultuur
3.1. Onderhoud in 2012
In 2021 is bij de gemeente gepleit voor een Meerjarig onderhoudsplan Houtvaart. Onderhoud van
een monument is een steeds terugkerend aandachtspunt vanwege de kwetsbaarheid van
sommige monumentale onderdelen (het beton bijvoorbeeld) en het feit dat bij onderhoud ook
monumentale randvoorwaarden gelden voor de kwaliteit van reparatie of herstel.
Uit de reactie van de gemeente bleek dat een dergelijk initiatief in het kader van al het
gemeentelijk Vastgoedonderhoud in 2021 al in gang was gezet. Voor de Houtvaart ligt er nu een
meerjarige planning, opgesteld door de Monumentenwacht Noord-Holland. In 2024 zijn veel
maatregelen gepland voor onderhoud aan het beton onder het bad. Het College van B&W moet
overigens nog besluiten over deze maatregelen.
De SRO draagt de eerste zorg voor het onderhoud. Zorgpunt voor de SRO in 2021 is de toestand
van de matten op de perrons. Deze matten hebben een dubbele functie. Zij beschermen het beton
uit 1927 dat scheurgevoelig is en de matten werken via een buisjessysteem als zonnecollector
voor duurzame energievoorziening. De zorg betreft met name de matten op het zonneterras voor
de horeca. Het bestuur volgt de ontwikkeling met belangstelling.
3.2. Onthulling gedenksteen
In 2020 deed een drietal leden het verzoek om een gedenksteen in de Houtvaart te plaatsen als
eerbetoon en herinnering aan de vrijwilligersacties van de Vrienden die hebben geleid tot behoud
van het bad. Na akkoord van de gemeente is in 2021 in overleg met gemeente en de SRO de
voorbereiding begonnen met het regelen van de productie, de vergunning en de aanbesteding van
de gedenksteen. Dit resulteerde op 27 juli 2021 in een feestelijke en ludieke onthulling door
burgemeester Jos Wienen en Didy Karman, de eerste penningmeester van de Vrienden, in
aanwezigheid van de 1e secretaris van de Vrienden (Theo van Goorsel) en veel actieve vrijwilligers,
waaronder 5 verenigingsvoorzitters. Een en ander gebeurde onder grote publieke belangstelling
met een dubbelpagina artikel in het Haarlems Dagblad. Daarmee is de inzet van al die vrijwilligers
van toen voorgoed vastgelegd.
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Nog een boodschap voor de burgemeester

Flinke belangstelling
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3.3 Monumentenbezoek 2021.
Op 12 september 2021 was de Houtvaart weer open voor de Open Monumentendagen. Vanwege
de coronamaatregelen werden bezoekers gevraagd zich van te voren aan te melden. De dag trok
zo’n 95 bezoekers. Vooraf was bekendheid gegeven aan de Monumentendag via de
Verenigingssite en de site zwembad de Houtvaart van de SRO. Ook bij de Hoofdwacht in het
centrum werden langslopende bezoekers geattendeerd op de mogelijkheid de Houtvaart gratis te
bezoeken.
In de presentatie is dit jaar extra aandacht besteed aan de informatievoorziening. Veel
afbeeldingen waren van een korte toelichting voorzien en enkele waren extra uitvergroot om het
monumentale aspect goed over het voetlicht te brengen. Toch bleken de meeste bezoekers een
inleiding door een van de gidsen zeer op prijs te stellen. Dit leidde dikwijls tot een plezierige
wederzijdse kennisuitwisseling.
Gelet op de concurrentie van monumenten in het centrum die zonder vooraanmelding open
waren, zijn wij tevreden over het verloop en het bezoekersaantal. Het spandoek aan het
Ruijterplein zorgde daarbij in de middag voor enkele spontane binnenkomers. Al met al konden
wij terugblikken op een geslaagde dag in goede sfeer.

Foto: geanimeerde uitwisseling van kennis.
3.4 LAVA
Theatergroep LAVA maakt locatietheater op en over bijzondere, mooie, en/of historische plekken
in Haarlem en Noord-Holland boven Amsterdam. LAVA heeft in 2020 bij de Vereniging
geïnformeerd naar mogelijkheden voor een voorstelling in, rond en over de Houtvaart in het
seizoen 2022. Het bestuur heeft laten weten hier positief tegenover te staan. Zo’n voorstelling
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maakt van de Houtvaart een levend monument en het levert weer goede publiciteit op. In 2021 is
contact tot stand gebracht met de SRO, die zich ook kon vinden in het initiatief. De Vrienden
hebben LAVA van het nodige cultuurhistorische informatiemateriaal over de Houtvaart voorzien.
In september 2021 is een gezamenlijk bezoek gebracht aan de Houtvaart. Daarbij is ook is gekeken
naar rolverdelingen (wie doet wat; welke ondersteuning kan de Vereniging bieden). Het gaat
mogelijk om een serie voorstellingen gedurende 8 weekenden in de avonduren tussen juni en
september. Plannen en mogelijkheden worden nu (2022) verder uitgewerkt.

10

4. Watertemperatuur en milieu
4.1. Watertemperatuur
Een lang lopend issue bij de Vereniging is een energieonderzoek Houtvaart met als doel de
haalbaarheid te 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
omdat zij niet goed werken beneden een buitentemperatuur van 10 graden.
Eind november 2021 heeft het bestuur de onderzoekwens bij wethouder Botter opnieuw onder de
aandacht gebracht. Gewezen is op toezeggingen die al in 2017 zijn gedaan en het lijkt er nu op dat
zo’n onderzoekje inderdaad van de grond komt. De gemeente en de SRO zijn de belangrijkste
partners/trekkers. De Vereniging heeft gepleit voor een brede aanpak, zodat gedacht kan worden
aan zowel kleinschalige oplossingen (isolatie van buizen bijvoorbeeld) als grotere, zoals een
warmtepomp die werkt op (diep) grondwater. Het streven is om in 2022 meer duidelijkheid te
krijgen. Ook de SRO heeft bij de seizoensopening van de Houtvaart energievoorziening en
temperatuur bij de toenmalige wethouder sport (de hr. Rog) onder de aandacht gebracht.
4.2. Lood concentraties in het leidingwater van de Houtvaart.
In 2020 werd de Vereniging geattendeerd op een raadsnotitie waarin vermeld stond dat in het
leidingwater van de Houtvaart te hoge concentraties lood waren aangetroffen. Bij één meetpunt
zelfs driemaal de wettelijk toegestane norm.
Daarop is begin 2021 aan de gemeente gevraagd welke vervolgstappen zouden worden
ondernomen. Na ampele briefwisseling is vervolgens verzocht twee extra metingen te doen in het
zwemseizoen om een representatief beeld te krijgen. Overschrijding van de norm vindt namelijk
sneller plaats wanneer het water in de leidingen lang heeft stilgestaan, wat bij de Houtvaart
buiten het zwemseizoen het geval is.
Het verzoek om extra metingen is deels gehonoreerd met een extra meting in augustus 2021.
Daarbij bleken de waarden bij alle vier meetpunten binnen de wettelijke norm van 10 mg/ug /ltr.
Conclusie was dat het probleem in de aanvoerleidingen zit en niet in het de Houtvaart zelf. Het is
dan aan de drinkwaterbeheerder PWN om actie te ondernemen.
Omdat 3 van de gemeten waarden ver binnen de gestelde norm bleken (0.5 ug/ltr) heeft het
bestuur geen nadere actie ondernomen. Wel kan het dossier eind 2022 nog aandacht vragen
omdat de normering dan gaat naar 5 ug/ltr, cf. de advieswaarden van de Gezondheidsraad.
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4. Financiën

JAARREKENING 2021
Resultaten
2021

Resultaten
2020

Begroting
2021

Inkomsten:
Contributie/donatie

€ 12.210,32

€ 7.583,61

entree

€ 3.324,85

€ 1.474,15

Vomar

€ 334,71

€ 378,12

Overig (Subsidie, legaat)

€ 2.000,00

€ 10.000,00

Overig naverrekeningen

€ 189,54

€ 482,81

Uit algemene reserve

€ 1.000,00

architectuuruitgave en kaarten

€ 12.000,00

€ 350,00

€ 5.000,00

€ 33,60

€ 43,60

€ 50,00

€ 19.093,02

€ 19.962,29

€ 17.400,00

Uitgaven:
Informatie en promotie

€ 314,60 €

235,95

€ 1.000,00

Bestuurskosten

€ 197,51 €

259,40

€ 1.450,00

Archiefopslag

€ 929,28 €

966,40

Opleidingen en attenties vrijwilligers

€ 6.998,64 €

3.342,10

Gedenksteen

€ 2.739,41

€ 7.500,00
€ 2.250,00

representatie

€ 218,45 €

111,50

€ 250,00

Verzekering

€ 682,77 €

864,17

€ 900,00

Activiteiten

€ 170,99 €

293,39

€ 450,00

Bankkosten

€ 428,33 €

197,92

reservering fonds 100 jaar
reservering bijdr.onderh. en herstelplan
fonds

€ 1.000,00

entreegelden naar SRO

€ 3.324,85

subsidie naar SRO

€ 2.000,00

€ 200,00
€ 2.000,00

website en ondersteuning

€ 1.000,00
€ 2.051,49

€ 372,69 €

233,53

€ 400,00

€ 19.377,52 €

8.555,85

€ 17.400,00

inkomsten - uitgaven

-€ 284,50

Saldo ING 1-1-2021
Saldo ING 31-12-2021

€16.299,24
€16.014,92

Saldo ASN 1-1-2021
Rente:
Saldo ASN 31-12-2021

€36.029,73
€
0,22
€36.029,95
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Toelichting jaarrekening
-
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-
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De inkomsten van contributies en donaties zijn in 2021 flink toegenomen ten opzichte van
2020. Een reden voor de lage inkomsten uit contributies en donaties in 2020 is, dat het
door de coronamaatregelen zeer beperkt mogelijk was om in de Houtvaart te zwemmen. In
2021 zijn de vriendenuren goed bezocht en hebben meer vrienden contributies (in totaal
1603 in 2021) betaald.
De vrienden van de Houtvaart hebben voor de SRO entreegelden voor het bad geïnd. Deze
entreegelden zijn geboekt als inkomsten en als uitgaven aangegeven bij de post betaling
aan SRO.
Overige inkomsten betreffen een subsidie van de Gemeente Haarlem voor de clinics die
door Maarten van der Weiden zijn verzorgd in de Houtvaart à €2000 en verrekening van
kosten voor de verzekering à € 189 in verband met verminderde inzet van toezichthouders
in 2020.
Overboeking uit de algemene reserve van €1000 is bedoeld voor de vorming van een
reserve voor een bijdrage aan het onderhoud van het bad.
Onder uitgaven zijn een aantal posten nader uitgesplitst.
Het bestuur van de vrienden had zich voorgenomen om te investeren in informatie en
promotie van het zwembad en de vrienden. Door verschillende omstandigheden,
waaronder de doorlopende coronamaatregelen is dat niet gelukt.
De Vrienden van de Houtvaart huren opslagruimte bij Shurgard voor het archief.
De bank heeft de kosten voor betalingsverkeer flink verhoogd.
Er zijn door de vrienden minder activiteiten georganiseerd dan in de coronavrije jaren,
daardoor zijn er ook minder uitgaven geweest.
Met de SRO was overeengekomen dat de subsidie van de gemeente Haarlem voor de
clinics naar de SRO door geboekt werd.
Reserveringen worden verder toegelicht bij de balans.

Balans

Activa
voorraad boeken, kaartensets en
architectuuruitgaven
Saldo ING
Saldo ASN
Passiva
reserve energieonderzoek
reserve bijdrage onderhoud en
herstel
reserve 100 jaar houtvaart
legaat
Algemene reserve
tekort inkomsten-uitgaven
Eigen vermogen

2021

2020

€ 922,80
€ 16.014,92
€ 36.029,95

€ 956,40
€ 16.299,42
€ 36.029,73

€ 52.967,67

€ 53.285,55

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 1.000,00
€ 6.000,00
€ 10.000,00
€ 14.000,00
-€ 284,50
€ 19.252,17

€ 4.000,00
€ 10.000,00
€ 17.000,00
€ 19.285,55

€ 52.967,67

€ 53.285,55
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Toelichting bij de balans
1. Door de verkoop is de voorraad boeken en uitgaven verminderd.
2. Volgens afspraak wordt jaarlijks €2000 toegevoegd aan de reserve 100 jarige bestaan
Houtvaart. Dit bedrag komt dan in mindering op de algemene reserve.
3. Een reserve voor bijdrage aan het onderhoud is toegevoegd.
4. Het tekort op de jaarrekening is opgenomen in de balans.

5. Door de afname van de voorraad boeken en uitgaven is het vermogen evenredig
afgenomen.
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6. Website www.houtvaart.nl
Het bestuur heeft er in 2021 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.
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