
 

1 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
       
 

                                                                   Jaarverslag 2022 
 
 
 
 
 
  



 

2 

 
 
 
 
 
                                                     
 
                                                                          
 
 

Inhoud 
 
 Vooraf …………………………………………………………. blz. 3 
  

1. Bestuur………………………………………………………….blz. 4 
 

2. De Houtvaart - seizoen 2020…………………………blz. 6 
 

3. Monument en cultuur……………………………..……blz. 6 
 

4. Watertemperatuur en milieu………………………. blz. 9 
 

5. Financiën……………………………………………………...blz. 12 
 

6. Website www.houtvaart.nl ………………………….blz. 16   

 
 
  

http://www.houtvaart.nl/


 

3 

 

 

 

Vooraf 

We kunnen terugkijken op een mooi zwemjaar met een hoog bezoekersaantal (19.123) en een 
groeiend aantal leden (meer dan 1.800). Zonder corona-beperkingen konden we volop genieten 

van het zwemmen en van de koffie of thee. Het was ook verheugend dat de vaste activiteiten 
konden doorgaan. Met de vrijwilligers hebben we een mooi slotfeest gevierd. 
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1. Bestuur 
 
1.1.  Samenstelling bestuur 
   
Paul Platt    voorzitter, contact met SRO en Gemeente     
Jan Nijenhof   contactpersoon toezichthouders 
Barbara van Balen    penningmeester, ledenadministratie, secretaris   
Hans Bakker    publicaties/monumentenaspecten/cultuur/energieonderzoek 
Heidi van der Marel  communicatie, Koerier       
            
 
1.2.  Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft in 2022 6 keer vergaderd.  
Een greep uit de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: 
- voorbereiding seizoen ’22, met name organisatie en uitvoering van de cursussen (BHV/Life-

guard/EHBO); 
- stil gestaan bij het overlijden van Diny Karman en Lia van Velsen, actieve vrienden van het eerste 

uur. Uitvoering gegeven aan wens van de leden tijdens ALV om hen te eren met de naamborden: 
Lia van Velzenplein en Diny Karmangang;  

- inhoud van de nieuwsbrieven; er zijn in 2022 7 nieuwsbrieven per mail verzonden; 
- ontwikkelen en invoeren van de nieuw ledenadministratiesysteem; 
- voorbereiden en terugkoppeling van overleg met de coördinatoren;  
- contact met theatergroep LAVA i.v.m. uitvoering Spring; 
- planning activiteiten zoals: zondagochtendactiviteiten, maanlichtzwemmen, zwemvierdaagse, 

vriendenontbijt, monumentendag, slotfeest; 
- actualiseren van de vrijwilligerscontracten;  

- voorbereiden jaarverslag ’22 inclusief financieel verslag en organisatie ALV maart ’22; 
- organiseren van herdenkingsbijeenkomst voor Lia van Velsen; 
- besluitvorming over aankoop en plaatsing “Vriendenboom”;  
- beheer en opzet website; 
- voorbereiden aanvrage ANBI-status. De belastingdienst heeft deze afgewezen. Reden: belangrijk 

deel van onze uitgaven heeft betrekking op het zwemmen.  
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1.3.  Contacten met de Gemeente Haarlem en de SRO 

 
Gemeente Haarlem: 
 
- Er is 2 maal ambtelijk contact geweest met de gemeente i.v.m. onze energie wens voor een 

betere watertemperatuur, met name in het voorseizoen; 
- in het kader van het monumentenweekend bezoek van Wethouder Floor Roduner. Tijdens het 

bezoek zijn opnames gemaakt waarmee de Houtvaart als monument en zwembad in beeld is 
gebracht. 

 
S.R.O: 
 
Er heeft overleg plaatsgevonden over start en duur van het seizoen, hoogte van toegangsprijzen 
en van abonnementen, data voorverkoop en toegang zonder reservering. 
Tijdens de jaarlijkse evaluatie is met de bedrijfsleider van SRO besproken dat wij wederom 
tevreden zijn over de samenwerking.  
De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:  
- Er was vaak een hoog aantal  zwemmers per ochtend. Dankzij de goede inzet van de vrijwilligers 

zijn de vriendenuren goed verlopen. Het totale bezoekersaantal was hoog (zie overzicht 
hieronder);  

- de verlenging met 2 weken is positief ontvangen; 
- aandacht voor onderhoud van het monument; 
- aanpak energieonderzoek in samenwerking met Gemeente en SRO;  
- aantal nieuwe vrijwilligers  voor wie goede voorbereiding op certificering Life-guard wenselijk  … 

is.  Samenwerking met de Watertrappers wordt onderzocht;  
- zorgen gedeeld over de hoge energietarieven en mogelijke gevolgen voor de tarieven in 2023. 
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2. De Houtvaart - Seizoen 2022 
 
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 

2022  
 19.123 

 
 
 
Ook in 2022 is het zwemseizoen voor onze leden verlengd met twee weken.  
 
De temperatuur van het water was dit seizoen gemiddeld 21.9 graden Celcius maar bijvoorbeeld op 
30 april was de temperatuur 15,8 gr. en op 15 augustus 24,3 gr. (zie voorts fotobijschrift blz. 11). 
 
Het Vriendenbezoekersaantal was in 2022 weer zo goed als op het “oude” niveau !  
 
 
 
2.2.  De verenigingsactiviteiten 

In mei hebben we Lia van Velzen herdacht op de wijze die zij voor ogen had. Paul Platt heeft de 
grote betekenis van Lia voor behoud van de Houtvaart en de organisatie van de vriendenuren 
geroemd. En heeft verteld dat er ter nagedachtenis aan Lia en andere overleden vrienden een 
boom geplant zal worden.  Twee vriendinnen hebben herinneringen aan Lia verwoord.  

Ook Didy Karman, die 19 jaar lang penningmeester was van de Vereniging, overleed dit jaar 
onverwachts. Bij de uitvaart zijn flink wat Vrienden aanwezig geweest. Het bestuur heeft daarbij 
de verdiensten van Didy nog eens benadrukt. Didy en Lia zijn in het bad beiden geëerd met een 
eigen straatnaambord.     

De coördinatoren hebben in de geest van Lia met voelbaar enthousiasme samen met vrijwilligers 
de activiteiten gerealiseerd zoals:   
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De zwemvierdaagse, aqua joggen, vriendenontbijt, maanlichtzwemmen, massages, verkoop 
zwemkleding en niet te vergeten de koffie/thee met wat lekkers. Met een tevreden gevoel kijken 
we hierop terug.  

 

Als vanouds kon het slotfeest voor alle vrijwilligers weer plaatsvinden. Tijdens dit feest is de 
herdenkingsboom voor overleden vrijwilligers op de ligweide geplant door de beide 
coördinatoren.  
 
Juli 2022 is weer deelgenomen aan het jaarlijkse interprovinciale buitenbadenoverleg, dat dit keer 
plaatsvond in natuurzwembad De Meent te Breukelen. Er waren 18 buitenbaden 
vertegenwoordigd. Onder andere vrijwilligerswerving, toezichteisen en een duurzame 
energiehuishouding waren onderwerpen waarvoor input is geleverd én opgehaald.     
  
In oktober is het seizoen in een kleine groep vrienden afgesloten met het eten van een 
pannenkoek (of twee).  

In november hebben Gerrit Bosch en Maria aan de Vaate een aantal vrienden rondgeleid in 
Weltevreden, het voormalige paleis van Lodewijk Napoleon. Het voormalig paleis wordt gebruikt 
door het Provinciebestuur.  
 
Bram Vrolijk heeft op de zondagen in november voor een groepje vrienden fitnesslessen verzorgd 
in de Haarlemmerhout.  
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3.  Monument en cultuur   
 
3.1. Onderhoud 

In opdracht van de gemeente is in 2021 het Meerjarige onderhoudsplan Houtvaart tot stand 

gekomen. Opgesteld door de Monumentenwacht. Onderhoud van een monument is namelijk een 

steeds terugkerend aandachtspunt vanwege de kwetsbaarheid van sommige monumentale 

onderdelen. Met name voor 2024 zijn daarin groot-onderhoudsmaatregelen voorzien.   

 

3.2. Monumentenbezoek 2022 

Op 11 september 2022 was de Houtvaart weer open als onderdeel van de Open 

Monumentendagen. Vooraf was daaraan bekendheid gegeven in de Haarlemse 

Monumentendaggids, op de Verenigingssite en de site zwembad de Houtvaart van de SRO.  

Daarnaast was er goede voorpubliciteit door een Houtvaart-favoriete-plek-artikel in het Plus 

Magazine,  een bezoek van wethouder Roduner aan de Houtvaart en met een video op de 

gemeente-site. Dit laatste  i.v.m. het monumentendagthema “duurzaamheid”.  

 

 
 

De wethouder bezoekt het duurzaam monument. 

Foto: All Video Solutions   

 

De dag bood onder andere informatie over monumentale aspecten van de renovatie van 2004, de 

architect van de Houtvaart en de Houtvaart en de Olympische Spelen. Ook de verkooptafel met 

boeken en kunstkaarten mocht zich al vanaf 10.00 uur verheugen in flinke belangstelling. Er 

kwamen ruim 150 bezoekers, die over de dag geleidelijk aan binnendruppelden.  Geen 
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overweldigend qua aantal in vergelijking met het pré-Coronatijdperk, maar het liet wel ruimte 

voor 1 op 1 informatie voor degenen die dat wensten.  

 

Voor de Monumentendag zijn 10 medewerkers in touw geweest om de dag in goede banen te 

leiden. Dat  laatste is dankzij de inzet van een ieder prima gelukt ! 

 

 
 

Een deel van het Monumententeam  

 

 

 

3.3.  Theatergroep  LAVA   

LAVA maakt locatietheater op en over bijzondere, mooie, en/of historische plekken in Haarlem en 

Noord-Holland boven Amsterdam. Na voorbereidingen in 2020 en 2021 is vanaf 10 juni tot en met 

3 juli  een serie voorstellingen gegeven in de Houtvaart. Dit is in goed overleg met de SRO en met 

ondersteuning van de Vrienden gebeurd. De Vereniging leverde bijdragen in de vorm van 

Houtvaartinformatie en toezicht.  

De voorstellingen bleken een groot succes. Alle geplande voorstellingen waren uitverkocht, 

inclusief 1 extra voorstelling. Bij elkaar was dit goed voor zo’n 1700 bezoekers. Onze leden waren 

positief over de goede organisatie, de uit het Houtvaartleven gegrepen sketches en de 

spetterende afsluiting.   
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LAVA op de Verenigingsplank. 

Foto: LAVA 
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4.  Watertemperatuur en milieu  
 

4.1. Watertemperatuur 

Een zeer lang lopend issue bij de Vereniging is een energieonderzoek Houtvaart. Doel: 

mogelijkheden verkennen om de temperatuur ook in het voor – en na seizoen op minimaal 22 

graden te krijgen.  

Na bestuurlijk overleg met wethouder Botter in november 2021 is in 2022 als vervolg daarop in 

2022 tweemaal overleg met de gemeente geweest. In het laatste overleg van augustus is de 

vorming van een projectgroep in het vooruitzicht gesteld, met een plaats voor de Vereniging. 

Tevens is besloten dat onze onderzoekswens wordt opgenomen in een breder onderzoek 

verduurzaming Houtvaart waarbij ook gekeken wordt naar vervanging van de huidige installaties 

die dateren van 2006. Deze zijn qua efficiency mogelijk verouderd. Nadien zijn suggesties 

aangeleverd voor een onderzoeksinstantie en een onderzoeks- en uitvoerings-planning die ook 

afgestemd is op groot onderhouds-maatregelen in 2024. Een aparte verkenning op korte termijn 

naar verhoging van de watertemperatuur bleek niet haalbaar meer door de energie crisis.  

 

 
 

30 april 2022.  De eerste plons in de Houtvaart op de eerste dag van het zwemseizoen. Het water 

was toen 15,8 graden !  Foto: Paul Tolenaar / Plus Magazin. 

 

Over onze wens voor duurzame waterverwarming in combinatie met monumentaal herstel van de 

kubus is op 11 augustus 2022 een officiële brief naar het College van B&W gegaan. Tot op heden is 

hierop (nog?) geen reactie ontvangen van het College. 

 

Onze verwachting is dat er in de eerste helft van 2023 eindelijk iets van start gaat.          
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5. Financiën 
 
 

JAARREKENING 2022    

  
Resultaten 
2022 

 Resultaten 
2021 

Begroting 
2022 

 ING ASN ING  

Beginsaldo € 16.014,92  36.029,73 € 16.299,24  

Inkomsten:         

contributie/donatie € 19.092,91   € 12.210,32 € 12.000,00 

Vomar  € 404,04   € 334,71 € 350,00 

entreegelden betaling € 1.415,20   € 3.324,85   

algemene reserve     € 1.000,00 € 3.500,00 

architectuuruitgave, boeken en kaarten € 94,50   € 33,60 € 50,00 

overig     € 2.189,54   

rente   € 4,11     

  € 21.006,65 € 4,11 € 19.093,02 € 16.400,00 

Uitgaven:         

informatie en promotie € 235,95   € 314,60 € 1.000,00 

bestuurskosten € 9,50   € 197,51 € 250,00 

algemene Leden Vergadering € 511,70       

archiefopslag € 851,84   € 929,28 € 950,00 

opleidingen vrijwilligers € 3.169,90   € 6.998,64 € 7.500,00 

attenties vrijwilligers € 3.440,99       

representatie € 635,49   € 218,45 € 250,00 

verzekering € 1.554,42   € 682,77 € 900,00 

kosten betalingsverkeer via Mollie € 675,99       

terugboekingen € 455,50       

entreekostenbetaling SRO € 1.415,20   € 3.324,85   

activiteiten € 1.046,81   € 170,99 € 450,00 

gedenksteen     € 2.739,41   

bankkosten € 220,81  €    10,89  € 428,33 € 500,00 

ledenadministratiesysteem € 2.577,30     € 2.700,00 

website en ondersteuning € 2.294,53   € 372,69 € 1.400,00 

toevoeging aan reserves  € 2.000,00   € 1.000,00  

overige     € 2.000,00 € 500,00 

 € 21.095,93  €    10,89  € 19.377,52 € 16.400,00 

       

Eindsaldo € 17.925,64 € 36.022,95   

Winst/verlies -€ 89,28 -€ 6,78   
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Toelichting jaarrekening 
 
 

Inkomsten 
De inkomsten uit contributies en donaties bestaan uit de inkomsten die via het 
ledenadministratiesysteem digitaal zijn binnengekomen, de bijdragen in het koffiepotje en de 
donaties die cash zijn betaald aan de toezichthouders door zwemmers die entreegelden betaalden 
tijdens de vriendenuren. De inkomsten zijn hoger dan verwacht. Enerzijds is dit te verklaren door 
het feit dat deze inkomsten voorzichtig zijn begroot in verband met eventuele coronabeperkingen 
en de invoering van het nieuwe ledenadministratiesysteem.  
Het ledenadministratiesysteem werkt voor de meerderheid van de leden heel goed. Men vindt het 
makkelijk om zich in te schrijven en te betalen en er zijn in 2022 1900 leden geteld.  
Door de hoge inkomsten is het niet nodig gebleken een beroep te doen op de reserve van de 
Vrienden. Deze was wel begroot. 
 
Uitgaven 
Aan informatie en promotie zijn alleen kosten gemaakt voor de vermelding van Vrienden van de 
Houtvaart in de informatiegids van Haarlem. Er is dit jaar geen advertentie geplaatst in het 
Haarlems Nieuwsblad om de opening van de Houtvaart aan te kondigen. 
De kosten voor representatie zijn hoger dan verwacht doordat er dit jaar twee prominente 
Vrienden zijn overleden: Lia van Velzen en Didy Karman. Deze kosten zijn besteed aan een 
advertentie in het Haarlems Dagblad, bloemen en de twee straatnaambordjes. 
De kosten van de verzekering zijn bijzonder hoog, dit heeft te maken met een na-verrekening over 
2021 en een dientengevolge verhoging van het voorschot voor 2022.  
De kosten die de betaalservicedienst Mollie berekent zijn voor de transparantie apart vermeld. 
Doordat de contributiegelden via dit systeem lopen zijn de kosten voor de ING bankrekening lager 
gebleven dan in 2021.  
In de eerste helft van het jaar zijn rechtstreekse contributiebetalingen (niet via het 
ledenadministratiesysteem) terugbetaald met het verzoek om via de website aan te melden en te 
betalen.  
Zoals onder inkomsten ook reeds aangegeven hebben zwemmers cash entreegelden aan de 
toezichthouders betaald, deze entreetickets zijn met SRO achteraf verrekend. 
Onder activiteitenkosten zijn ook de kosten berekend van de koffie-inkoop, daar staan inkomsten 
uit het koffiepotje tegenover die zijn geboekt bij de inkomstenpost contributies en donaties.  
Naast de werkzaamheden voor de invoering van het nieuwe ledenadministratiesysteem heeft 
Pipnl ook de website van de Vrienden van de Houtvaart aangepakt en gedurende het jaar diverse 
ondersteunende werkzaamheden verricht.  
De spaarrekening van de Vrienden van de Houtvaart staat op een ASN rekening. De ASN is in 2022 
begonnen met het berekenen van bankkosten; deze kosten bedroegen in 2022 in totaal €10,89.   
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Balans     

 2022  2021 

Activa    

voorraad boeken, kaartensets en 
architectuuruitgaven € 828,52   € 922,80 

saldo ING € 17.925,64   € 16.014,92 

saldo ASN € 36.022,95   € 36.029,73 

 € 54.777,11   € 52.967,45 

Passiva       

reserve energieonderzoek € 3.000,00   € 3.000,00 

reserve bijdrage onderhoud en 
herstel € 1.000,00   € 1.000,00 

reserve 100 jaar houtvaart € 8.000,00   € 6.000,00 

legaat € 10.000,00   € 10.000,00 

algemene reserve € 14.000,00   € 14.000,00 

tekort inkomsten-uitgaven -€ 96,06   -€ 284,50 

eigen vermogen € 18.873,17   € 19.252,17 

 € 54.777,11   € 52.967,67 

 
 

Toelichting bij de balans 
 
Door de verkoop is de voorraad boeken en kaartensets afgenomen.  Er is € 2000 toegewezen aan 
de reserve 100 jaar Houtvaart. Deze toewijzing staat in de jaarrekening op de uitgaven. Het verlies 
op de jaarresultaten is in de balans opgenomen als tekort.   
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6. Website www.houtvaart.nl  
   
Het bestuur heeft er in 2022 naar gestreefd om de leden steeds meer via de site te informeren. De 
Nieuwsbrieven(voorheen Koeriers) zijn via de mail verspreid en ook opgenomen op de site. Dit 
laatste alléén via een speciale inlog-toegang in verband met privacy-bescherming. In de 
Nieuwsbrief is herhaaldelijk verwezen naar de site en foto’s van activiteiten zijn op de site 
geplaatst. Het streven blijft om zowel de site als de Nieuwbrief spil te laten zijn in de 
communicatie tussen bestuur en leden.  
 

http://www.houtvaart.nl/

