
 

 

 
 
 
     
Verslag Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Houtvaart 24 maart 2022 20.00 uur in het 
Wapen van Kennemerland 
 
     
Er zijn 35 leden aanwezig + Michiel Heimgartner van SRO en Liesbeth Roos van Theatercollectief LAVA 
 

1. Opening en vaststelling agenda. 
Bij de opening van de vergadering worden de beide prominente Vrienden van de Houtvaart die recent 
overleden zijn gememoreerd. Paul Platt bericht over de verdienste van Lia van Velzen en Hans Bakker over 
de rol van Didy Karman, die 19 jaar lang penningmeester is geweest. Wij zijn beiden zeer erkentelijk.  
 
Aan de agenda wordt een punt toegevoegd namelijk het voorstel de contributie te verhogen van €3,50 naar 
€5 per jaar.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 

3. Vaststellen verslag van de ALV, 24 maart 2021.  
Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen bij het conceptverslag van de ALV vergadering van 2021. Het 
verslag is vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2021  
In het jaarverslag zij  de bezoekersaantallen van de Houtvaart tijdens de SRO uren niet opgenomen. Michiel 
Heimgartner licht toe dat het bezoekerssysteem dat in 2021 werd gehanteerd de bezoekersaantallen niet 
kon weergeven. De aantallen waren laag ook wegens slechte weersomstandigheden. Michiel schat dat het 
er 15.000 zijn geweest. Vervolgens  geeft Michiel enige informatie over het seizoen 22. De eerste week 
voor de Vrienden start op 30 april. De SRO uren starten op 9 mei tenzij het heel mooi weer is dan gaat het 
bad eerder open. De voorverkoop van abonnementen en de verkoop van de 12 badenkaarten voor de 
Houtvaart zullen nagenoeg op de zelfde manier als in 2019 gaan verlopen. Voorverkoop in de Houtvaart 
vanaf 25 april tot aan 9 mei aan de kassa van de Houtvaart tussen 18.00 en 20.00 uur. De SRO tijden vanaf 
9 mei zijn 10.00-21.00 uur. Michiel zal de informatie hierover aanleveren aan de VVH voor opname in de 
nieuwsbrief. SRO is bezig met de aanbesteding voor de aanschaf van een nieuw toegangssysteem maar dat 
zal in 2022 nog niet operabel zijn.  

 
Hans Bakker licht de acties die zijn ondernomen omtrent de watertemperatuur voor in het bijzonder de 
vriendenuren nader toe. Michiel Heimgartner bericht over de vernieuwing van de matten die een rol spelen 
in de verwarming van het water. De verwachting is dat door de nieuwe matten de temperatuur iets sneller 
omhoog zal gaan. Hans Bakker benadrukt de inzet van de Vereniging op een temperatuur van 22 graden, 
ook tijdens de Vriendenuren. Daarvoor is een onderzoekstoezegging gedaan, die breder kijkt dan alleen 
zonnematten omdat deze daarvoor maar beperkt soelaas bieden.     
  



 

 

5. Financiële zaken. 
 

 a) financieel jaarverslag 2021.  
Het financieel verslag 2021 is opgenomen in het jaarverslag 2021 en staat op de website www.houtvaart.nl.  
Opgemerkt wordt naar aanleiding van het financiële jaarverslag dat de kosten van de opslag erg hoog zijn. 
Er worden suggestie gedaan om te zoeken naar goedkopere opslagruimten. Paul Platt en Hans Bakker 
hebben een eerste opruiming gedaan in de opslagruimte en kwamen een enorme hoeveelheid 
wedstrijdbekers tegen die veel ruimte in nemen. Het plan is om deze wedstrijdbekers in de loop van het 
seizoen aan te bieden op de koffietafels voor de liefhebbers. 
Ook valt op dat de bankkosten enorm zijn toegenomen. Dat zal een ieder ook voor de eigen privérekening 
zijn opgevallen. 
 b) verslag van de kascommissie 2021. 
Pauline van Assema doet verslag van de controle door de kascommissie. De kascommissie heeft de 
boekhouding, de bankafschriften, de banksaldo’s en een steekproef van de bijbehorende facturen bekeken 
en in orde bevonden.  
De ALV verleent decharge aan het bestuur.  

c) verkiezing kascommissie voor 2022. 
Pauline van Assema treedt af na twee jaren deel uitgemaakt te hebben van de kascommissie. Cocky van 
Schie is bereid om in 2023 deze taak op zich te nemen. 
 d) begroting 2022  
In de begroting 2022 heeft het bestuur bedragen opgenomen voor de invoering van het nieuwe 
ledenadministratiesysteem en voor de herinrichting van de website van de Houtvaart. Een deel daarvan zal 
bekostigd worden uit de algemene reserve. 
Opgemerkt wordt verder dat de regeling met de Vomar meer onder de aandacht gebracht moet worden. Er 
komen nog steeds bedragen binnen voor de VVH maar de hoogte daarvan loopt terug. ER moeten meer 
leden attent gemaakt worden op deze lucratieve regeling. Didy Karman was contactpersoon voor de 
Vomar, dat contact zal door iemand overgenomen moeten worden. 
  e) verhoging contributie 
De minimumcontributie is al meer dan 20 jaar €3,50. De meeste leden betalen inclusief extra donatie meer 
dan dit bedrag. De gemiddelde bijdrage van de 850 leden die zich nu hebben ingeschreven als lid in het 
nieuwe systeem is €10,-.  
Het nieuwe ledenadministratiesysteem brengt terugkomende kosten met zich mee, namelijk €0,33 per 
betaling via Mollie Payments. Om in ieder geval de terugkerende kosten te kunnen dekken met de 
contributies stelt het bestuur voor de minimumcontributie te verhogen naar €5,00. De ALV stemt daarmee 
in.  
 

6. Verkiezing bestuursleden. 
Reinier Hille Ris Lambers treedt terug vanwege zijn vertrek naar het  buitenland. Voor deze bestuursfunctie 
stelt Heidi van der Marel zich kandidaat. De ALV stemt in met haar benoeming tot bestuurslid.  
 
De bestuurstermijn van Barbara van Balen en Jan Nijenhof loopt af. Beiden stellen zich herkiesbaar voor 
een nieuw termijn van 3 jaar. De ALV stemt in met herbenoeming van beide voor de volgende termijn van 
drie jaar.  
  
De functie van coördinator-activiteiten is vacant. Anne Beumer biedt ter vergadering aan het deel van de 
coördinatie betreffende de activiteiten organisatie op zicht te willen nemen. overnemen wat betreft de 
activiteiten.  
   

7. Toelichting op inzet toezichthouders seizoen 2022. 
Kees Korner meldt dat er dit seizoen minder toezichthouders beschikbaar zijn. De vroege shift is voldoende 
bezet, voor de tweede shift is de planning ingewikkelder. Er wordt gevraagd om meer mensen te 
enthousiasmeren voor deze vrijwilligersklus. Er zal ook geworven worden buiten de bestaande groep, we 
willen vooral meer jongeren betrekken. Geadviseerd wordt om een balletje uit te gooien bij het CIOS waar 
studenten dit mogelijk voor hun praktijkuren zouden kunnen inzetten. Michiel Heimgartner meldt dat de 
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SRO coördinator voor de Houtvaart Stefan ook bereid is mee te denken. Kees, Michiel en Stefan zullen 
onderling contact houden.  
 

8. Toelichting op de activiteiten voor het komende zwemseizoen door medewerkers SRO. 
De zwemvierdaagse is gepland van maandag 9 tot donderdag 12 mei.  Het is de bedoeling van SRO om juist 
scholen en kinderen daarbij te betrekken. Verder staan op de rol: moederdag en vaderdag acties en 
dauwzwemmen op donderdag 26 mei. De tweede week van september is er monumentendag daarop 
aansluitend zal de hondenplons gepland worden. 
Er zijn data voor het maanlicht zwemmen afgesproken. Alle activiteiten en bijbehorende data worden nog 
op een rij gezet en aan de Vrienden doorgegeven.  
 

9. Toelichting door Theatergroep LAVA over voorstellingen in de Houtvaart  
Voorstellingen SPRING door het theatercollectief LAVA zijn een ode aan het behoud van de Houtvaart.  
Ode aan behoud Houtvaart. De locatie, het monument en de gebruikers van het zwembad zijn gebruikt als 
inspiratie voor de voorstellingen. Het thema is verheugen, het betreft een muziek theatervoorstelling in en 
over het zwembad. Er zijn 26 vrijwilligers die voorstellingen mee willen spelen. Er worden toezichthouders 
gezocht bij deze voorstellingen, als toezichthouder kun je de voorstelling gratis bij wonen. Het gaat om 15 
voorstellingen, de première is op 10 juni. Mogelijk komen er ook nog voorstellingen in weekenden na de 
zomer.  
 
Er zullen scenes zijn op verschillende plekken in het zwembad en looproutes langs die plekken. De 
voorstelling begint om 20.00 uur en duurt 5 kwartier tot anderhalf uur. In de eerstkomende nieuwsbrief 
komt samengevat een tekst. Op zoek ook naar anekdotes. Daarin ook mailadres.  
 

10. Wat verder ter tafel komt. 
Er is een vraag hoe de stand van zaken is rondom de zwembaden in Haarlem. Het is bekend dat er van alles 
in beweging is, heeft dat ook consequenties voor de Houtvaart. Volgens Michiel wordt de Houtvaart buiten 
de plannen gehouden. Hij levert een stuk aan over de stand van zaken rondom de zwembaden voor een 
volgende nieuwsbrief.  
 

11. Sluiting van de vergadering om 22.00 uur. 
 

 
                                           
 


