Overzicht Crowdfunding en acties NJV de Haven
Vanaf oktober 2018 is NJV de Haven gestart met Crowdfundingacties. Alle jeugdgroepen
hebben acties gedaan, daarnaast zijn activiteiten bedacht waar mensen zich op in kunnen
schrijven. De acties zijn bekend gemaakt via Facebook, via de speciaal aangemaakte
crowdfundingwebsite en via persberichten aan de lokale en regionale kranten. Tenslotte zijn
regelmatig nieuwsbrieven verstuurd.

Actie Mini’s (27 oktober 2018)
Helpt u mee aan onze nieuwe beschoeiing?
NJV de Haven gaat van start met een aantal crowdfundingacties voor een nieuwe
beschoeiing. De eerste actie betreft het verzamelen van zwerfafval uit de wateren in en
rondom Heemstede. Wij gaan met onze jongste groep (de mini’s) 27 oktober het water op
om zo veel mogelijk zwerfafval te verwijderen.
Wilt u ons helpen de Heemsteedse wateren schoon te houden en daarmee ook een bijdrage
leveren aan het behoud van ons haventje, dan kunt u op deze site doneren!
Heeft u vragen over onze projecten of over De Haven, neem dan contact op via
havenmeester@haventje.nl.
Alvast hartelijk dank voor uw donatie!
Met vriendelijke groet, Het mini-stafteam van NJV de Haven
Doelbedrag van deze actie was €100,- ; opgehaald is een bedrag van € 305,-

Actie Senioren (16 december 2018)
Wij gaan op zondag 16 december op de kerstmarkt staan op de binnenweg in Heemstede,
de bedoeling hiervan is om zoveel mogelijk geld op te halen voor onze beschoeiing, die
vervangen moet worden. Kom de 16e gezellig langs om een broodje te halen bij ons
kraampje!
Doelbedrag van deze actie was €100,- ; opgehaald is een bedrag van € 140,-

Actie Junioren (26 januari 2019)
Wij gaan met deze flessenactie een bijdrage leveren onze nieuwe beschoeiing! Daarvoor
hebben we donateurs nodig vandaar dat de junioren deze flessenactie organiseren. Dus heb
je nog een lege fles ergens in huis zwerven? Lever die dan in op 26 januari 2019 op NJV de
haven (Nijverheidsweg 43, 2102 LK Heemstede). In de ruil voor de fles krijgen jullie een
heerlijk kopje koffie of thee en kunnen jullie onze leden in actie zien! Geen lege fles in huis
maar wel een handje willen helpen? Doneren kan ook via deze site!
Doelbedrag van deze actie was €100,- ; opgehaald is een bedrag van € 110,-

Grote clubactie / Jantje Beton
Ieder jaar halen de leden geld op voor de Grote Clubactie en Jantje Beton. De opbrengst van
beide acties worden gebruikt voor aanschaf van benodigdheden voor de vloot, bijvoorbeeld
een nieuwe set zeilen. De opbrengsten zijn dus niet beschikbaar voor de beschoeiing.

NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

Het Crowdfundingsproject is inmiddels afgesloten (dit liep tot en met 15 februari) met een
laatste post op Facebook:

Een screenshot van de Crowdfundings-website:
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

In 2019 liepen nog diverse acties:

Lopende Actie: Klinken / Spanten buigen
Beleef het spanten buigen mee en klink zelf de
spanten vast in een van onze houten vletten.
Deze actie vindt plaats op 7 april 2019.

Lopende Actie: Mee varen met onze
historische vloot
Onder begeleiding van een ervaren instructeur
vaart u mee met onze historische vloot. Deze
dag vindt plaats op 23 juni 2019.

Lopende Actie: Meevaren op een prachtige klipper
Vaar zondag 12 mei een hele middag mee op Klipper Johanna Engelina met schipper Koen:
als 8-jarige junior begonnen bij NJV en inmiddels zelf al geruime tijd staflid bij de Haven (zie
een volledige omschrijving op volgende pagina).
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

Een hele dag met een klipper varen op het IJsselmeer met onze Koen

De Johanna Engelina voltuig (hier worden de zeilen bedoeld, niet de bemanning)

Vaar een hele dag mee op Klipper Johanna Engelina met haar bovenstebeste schipper Koen:
op 8-jarige leeftijd begonnen als mini bij NJV en inmiddels zelf staflid (vrijwilliger) bij de Haven. Koen
behoort tot de top van de schippers op de Bruine Vloot. En heeft zelfs Kofi Annan aan boord van
De Vriendschap mogen verwelkomen. Koen zorgt er altijd voor dat het een feestje is. Een veilig
feestje bovendien.

Meevaren?
Na een donatie van €500,- ben je van harte welkom voor een dag op de
Klipper Johanna Engelina en mag je de hand drukken van de man die ook de
hand van Kofi Annan geschud heeft.
Er is plaats voor 30-35 paar handen die ook gevraagd worden om uit de
mouwen gestoken te worden.
Actief meezeilen dus!

Wat ga je doen?
- de wind door je haren laten waaien
- zeilen hijsen
- zeilen strijken
- zelf zeilen
- koffie / thee / lunch maken
- filosofische gesprekken voeren
- ‘DE HAND’ drukken van schipper Koen :-)
- mijmerend naar de horizon staren
- je goed voelen omdat je bijdraagt aan een goed doel
Crowdfunding voordeel tot 16 februari 2019!
Als je via het crowdfundingplatform doneert, vaar je een hele dag mee voor €450,En: als je voor 3 plaatsen bij Koen doneert, mag je met 4 personen mee!

Opmerking: heeft u eerder een bedrag van deze orde gedoneerd en wenst u gebruik te maken van
één van de acties als beloning, dan is dat natuurlijk mogelijk!
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

Acties 2020
Februari 2020 – Klassieke Schepen beurs in Leeuwarden

Acties gecanceld of on hold
Alle fondsenwerving acties voor het zeilseizoen 2020 zijn
gecanceld door de Corona maatregelen (Rotary openlucht
bioscoop, sponsorzeildag, fancy fair) of staan on hold
(scouting loterij).

Naast de genoemde acties zijn wij voortdurend op zoek
naar nieuwe Vrienden van de Haven waarover meer is
beschreven in hoofdstuk 5.
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

Krantenartikelen
Veel van de genoemde acties en de vorderingen rondom de beschoeiing zijn via
persberichten aangekondigd aan de lokale en regionale kranten De Heemsteder, het
Heemsteeds Nieuwsblad, de Heemsteedse Courant en het Haarlems Dagblad.
7 juni 2017

23 mei 2018
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

Juni 2018

Opmerking: de boten zijn geen varende monumenten, maar varend erfgoed
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

Crowdfundingactie Mini’s (27 oktober 2018)
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

Haarlems Dagblad - 6 november 2018

.
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

Crowdfundingactie Senioren (15 december 2018)
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

Crowdfundingactie Junioren (26 januari 2019)
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

Haarlems Dagblad - 29 juli 2020
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

De Heemsteder - 3 februari 2021
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

De Heemsteedse Courant - 13 april 2021
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

De Heemsteder - 21 april 2021
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

De Heemsteder – 26 mei 2021

De Heemsteder – 2 juni 2021
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

De Heemsteder – 9 juni 2021
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

Haarlems Dagblad – 12 juni 2021
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NJV de Haven

St. Zeeverkennersgroep Sint Jozef

Heemsteedse Courant – 20 september 2022

De Heemsteder – 21 september 2022
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Nieuwsbrief NJV de Haven / Crowdfunding
Het einde van de Crowdfundingactie komt langzaam in zicht (einddatum 16 feb 2019)
Wat zou het mooi zijn als we ons doelbedrag van €10.000,- gaan halen!
De teller staat nu op €3430,Hartelijk dank aan alle leden, ouders en donateurs die hieraan hebben bijgedragen!
Kent u nog andere mensen die ook mee willen doen?
Er zijn diverse opties om te helpen:
 Wordt vriend van de Haven
 Like ons op Facebook
 Denk en doe met ons mee en tijdens de ‘doe-bijeenkomst’ op zaterdag 9 februari van 11-13 uur
(aanmelden via havenmeester@haventje.nl)

Of schrijf in op één van de volgende Havenacties!
U maakt dan meteen kennis met onze enthousiaste stafleden
Vaar zondag 12 mei 2019 een hele middag (inclusief lunch) mee
op Klipper Johanna Engelina met schipper Koen: op 8-jarige
leeftijd begon hij als mini bij NJV en inmiddels is hij zelf staflid
(vrijwilliger) bij de Haven. Koen behoort tot de top van de schippers
op de Bruine Vloot. En heeft zelfs Kofi Annan aan boord van De
Vriendschap mogen verwelkomen. Koen zorgt er altijd voor dat het
een feestje is. Meer details op blad 2 van deze nieuwsbrief.
Crowdfunding voordeel tot 16 februari 2019!
Als u via het crowdfundingplatform doneert, vaart u een hele dag mee
voor €450,- (ipv 500,-) Of: doneer voor 3, maar vaar mee met 4
personen!
Vaar zondag 23 juni 2019 mee met onze
historische vloot € 100,Onder begeleiding van een ervaren instructeur
vaart u mee in een van onze boten.
Welke wordt het? Een klassieke houten vlet –
zestien kwadraat – sleper – zalmschouw?

Kom zondag 7 april 2019 kijken bij het spanten
buigen en help zelf mee met klinken! € 75,Beleef het spanten buigen mee en klink zelf de
spanten vast in één van onze houten vletten!
Opmerking: heeft u eerder een bedrag van deze orde
gedoneerd en wenst u gebruik te maken van één van de
acties als beloning, dan is dat natuurlijk mogelijk.

Graag eerst met eigen ogen zien waar u zich voor inschrijft?
Kom naar de ‘Beschoeiing-borrel’ op 19 januari 2019 van 16-18 uur om bijgepraat te worden, de oude
beschoeiing te bekijken of gewoon voor de gezelligheid! Laat even weten of u komt!
@ havenmeester@haventje.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u nauw betrokken bent bij de Haven en/of omdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen
ontvangen. Mocht u in het vervolg liever geen mails meer ontvangen, laat dit dan weten via reders.haventje@gmail.com

Een hele middag met een klipper varen op het IJsselmeer met onze Koen

De Johanna Engelina voltuig (hier worden de zeilen bedoeld, niet de bemanning)

Vaar een hele middag mee op Klipper Johanna Engelina met haar bovenstebeste schipper Koen:
op 8-jarige leeftijd begonnen als mini bij NJV en inmiddels zelf staflid (vrijwilliger) bij de Haven.
Koen behoort tot de top van de schippers op de Bruine Vloot.
En heeft zelfs Kofi Annan aan boord van De Vriendschap mogen verwelkomen.
Koen zorgt er altijd voor dat het een feestje is. Een veilig feestje bovendien.

Meevaren?
Na een donatie van €500,- bent u van harte welkom voor een middag
op de Klipper Johanna Engelina en mag u de hand drukken van de man
die ook de hand van Kofi Annan geschud heeft.
Er is plaats voor 30-35 paar handen die ook gevraagd worden
om uit de mouwen gestoken te worden.
Actief meezeilen dus!

Wat gaat u doen?
- de wind door uw haren laten waaien
- zeilen hijsen
- zeilen strijken
- zelf zeilen
- genieten van koffie / thee / lunch
- filosofische gesprekken voeren
- ‘DE HAND’ drukken van schipper Koen :-)
- mijmerend naar de horizon staren
- u goed voelen omdat u bijdraagt aan een goed doel

Crowdfunding voordeel tot 16 februari 2019!
Als u via het crowdfundingplatform doneert, vaart u een hele middag mee voor €450,En: als u voor drie plaatsen bij Koen doneert, mag u met vier personen mee!
Vragen? Stel ze via havenmeester@haventje.nl

Nieuwsbrief NJV de Haven / Crowdfunding
Acties jeugdleden GROOT succes
Alle jeugdleden van NJV de Haven hebben een crowdfunding actie
gedaan. En met succes! Van zwerfvuil opruimen en op de kerstmarkt
staan tot het inzamelen van statiegeldflessen. Het doelbedrag van
300 euro is ruimschoots overtroffen:
het resultaat is maar liefst €555,-!
Onderhoud van de VLOOT
De mini’s en junioren hebben hard gewerkt aan het onderhoud en de
restauratie van de houten vletten. Alle boten liggen inmiddels weer buiten
(op de kop en goed beschermd onder het zeil). Nu is het de beurt aan de
senioren: alle zestienkwadraten liggen in het ruim voor hun jaarlijkse
onderhoud/restauratie. Wat dit onderhoud precies inhoudt, leest u hier.

Kent u nog mensen die ook MEE willen DOEN?
Er zijn diverse opties om te helpen:
 Word vriend van de Haven
Net als Fit4lady uit Heemstede: “Als sportclub vind ik het belangrijk dat de jeugd actief blijft en het gebruik
en onderhoud van de houten vletten zijn daar een belangrijk onderdeel van.”
 Like ons op Facebook
 Denk en doe met ons mee en tijdens de ‘doe-bijeenkomst’ op zaterdag 9 februari van 11-13 uur.
DOE bijeenkomst op zaterdag 9 februari
Tijdens de eerste doe bijeenkomst op 20 oktober zijn diverse
mooie ideeën ontstaan. Deels zijn deze volbracht, deels moeten
deze nog verder uitgewerkt worden. Wie helpt er bijvoorbeeld
mee met de organisatie van een fancy fair? Maar ook zoeken we
naar mensen die actief helpen om meer Vrienden van de Haven
te vinden; bij lokale bedrijven of in eigen (werk)omgeving. Vele
handen maken licht werk, dus kom aanstaande zaterdag tussen
11 en 13 uur naar de Haven en denk en doe mee!
Graag aanmelden via havenmeester@haventje.nl
LEUK: Aanmelding Kenniscentrum immaterieel erfgoed
NJV staat met de 'restauratie van overnaads gebouwde houten vletten' vermeld op de website van
immaterieel erfgoed. Doel van het kenniscentrum is om immaterieel erfgoed te promoten en toegankelijk te
maken, om de sector te stimuleren en professionaliseren, om de participatie eraan te bevorderen en om de
kennis erover te vergroten.
Grijp uw KANS
Altijd al eens mee willen varen op een prachtige klipper?
Vaar zondag 12 mei 2019 een hele middag (inclusief lunch) mee op
Klipper Johanna Engelina met schipper Koen: op 8-jarige leeftijd
begon hij als mini bij NJV en inmiddels is hij zelf staflid (vrijwilliger)
bij de Haven. Koen behoort tot de top van de schippers op de
Bruine Vloot. En heeft zelfs Kofi Annan aan boord van De
Vriendschap mogen verwelkomen.
Crowdfunding voordeel tot 16 februari 2019!
Als u via het crowdfundingplatform doneert, vaart u een hele dag
mee voor €450,- (ipv 500,-) Of: doneer voor 3, maar vaar mee met
4 personen! Vragen? Stel ze via havenmeester@haventje.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u nauw betrokken bent bij de Haven en/of omdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen
ontvangen. Mocht u in het vervolg liever geen mails meer ontvangen, laat dit dan weten via reders.haventje@gmail.com

Nieuwsbrief NJV de Haven / Beschoeiing
De Crowdfundingactie is afgelopen. Met de acties van de leden, het spaargeld en
door kleine en (iets) grote(re) donaties staat de teller voor de beschoeiing nu op een
bedrag van €22.865,- Inmiddels zijn ook 17 aanvragen ingediend bij grote(re) fondsen.
Hiermee hopen we het benodigde bedrag te gaan halen. We houden u op de hoogte.
Mooi nieuws – vlet cadeau
Je weet nooit hoe een koe een haas vangt - of een vereniging een vlet
krijgt, het is maar waar je interesse ligt. Dankzij een tip van Han van de
Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig en de
plaatsing door Wouter van onze hulpvraag in ‘De scheepspost’ zijn de
gebroeders van Dieren uit Workum (Friesland) op het idee gekomen om
hun ‘varende monument’ aan de Haven te schenken. Op zaterdag 9 maart
is deze vlet uit 1959 aan onze historische vloot toegevoegd.
Ook leuk – de boten zijn weer in het water
Het winterseizoen is alweer voorbij en onze leden hebben ontzettend
hard (en met veel plezier) gewerkt aan het onderhouden en
restaureren van alle boten. Naast het regulier onderhoud (lees: drie
keer schuren en lakken van binnen- én buitenkant van de rompen,
inventaris en rondhouten) zijn er deze winter ook een aantal
ingewikkelde klussen opgepakt. Zo is aan de vletten een stuk spiegel
en een knietje vervangen bij de Bruinvis, is een stuk rotte gang
vervangen bij de Zeemeeuw en is een gehele gang van de Bever eruit
gepuzzeld om te gaan vervangen door een nieuwe. Ook de senioren
hebben flinke klussen op zich genomen, waaronder het achterdek van
de Trekschuit herstellen, de Droeftoeter voorzien van een nieuwe mastwang en het opknappen van een
handjevol rotte plekken in verschillende dekken. Uiteindelijk was het op zaterdag 23 maart zover: de mooi
opgeknapte vletten en zestien kwadraten zijn weer het water in gegaan en bleven gelukkig allemaal drijven.
Vanaf nu zijn we dus weer elke week op het water te vinden in onze (nu nog ;-) ) glimmende houten boten!
De leden en staf hebben veel zin in het aankomende zeilseizoen!

Hoe kunt u ons helpen?
 Word Vriend van de Haven – zie voor meer informatie de bijgevoegde Vriendenbrief
 Like ons op Facebook
 Help ons aan meer ambassadeurs voor de Haven – Thedo Fruithof (adviseur van Federatie Varend
Erfgoed Nederland) is enthousiast over de Haven ging u al voor. Kent / bent u ook iemand die
ambassadeur wil worden?
Wilt u ons eerst beter leren kennen?
Kom dan zondag 7 april kijken naar het spanten buigen
en help mee met klinken. Tussen 12 en 14 uur bent u
van harte welkom op de Haven.
Aanmelden via havenmeester@haventje.nl
Tip: leuk idee voor leerlingen van een ambachtsschool!
Of steekt u liever de handen uit de mouwen?
Kom dan naar de Haven-klusdag op zaterdag 4 mei. Tussen 11 en 17.30 uur gaan we snoeien, aan de
slag met het onderhoud van het groen, met het verven van de raamkozijnen en het vervangen van de
balustrade van het stafhok. Meer informatie en/of aanmelden via jellefenger@live.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u nauw betrokken bent bij de Haven en/of omdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen
ontvangen. Mocht u in het vervolg liever geen mails meer ontvangen, laat dit dan weten via reders.haventje@gmail.com

Nieuwsbrief NJV de Haven / Beschoeiing
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij vanuit twee fondsen nog eens € 7000,- opgehaald. De
teller voor de beschoeiing staat daarmee op een bedrag van € 29.865,- Helaas hebben we ook
meerdere afwijzingen ontvangen. We horen in de komende weken/maanden uitsluitsel van de
nog openstaande aanvragen, maar blijven uiteraard ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden.
We hebben per slot van rekening € 105.000, - nodig! Heb je tips? We horen het graag!
Leuk! - Instructieweekend
Op 8,9 en 10 juni (Pinksterweekend) organiseert de
Nautische Technische Commissie het instructieweekend
met de regio. NJV de Haven is gastheer en zeilt deze
dagen samen met de verenigingen Hildebrand en Kon-Tiki
op de Molenplas. De dagen staan voornamelijk in het teken
van instructie, maar het gaat natuurlijk ook om de
gezelligheid met de andere verenigingen uit de buurt.
Vanaf het terras bij het Molenplas restaurant heb je
prachtig zicht op alle boten, 17 stuks in totaal! Dus kom
langs en geniet!
Vacatures bij NJV de Haven
De vereniging zorgt elke week met de vrijwilligers voor allerlei leuke en leerzame spelletjes en activiteiten
met de kinderen (7-18 jaar) in de boten en op het land. Omdat de vereniging groeit, is er ruimte voor meer
vrijwilligers die de kinderen begeleiden met zeilen en het onderhouden van de boten.
Het stafteam (19-27 jaar) begeleid je in het je eigen maken van deze activiteiten. Lijkt het je leuk en/of wil je
meer weten? Mail je contactgegevens naar havenmeester@haventje.nl, dan we maken graag een
kennismakingsafspraak met je!
Gezocht: bestuurlijke kennis en kunde
Stichting Sint Jozef beheert financieel de boten, het pand en terrein voor de vereniging. De afgelopen jaren
heeft de vereniging een groeispurt gemaakt. Door de aanschaf en het onderhoud van de daarvoor
benodigde boten en reddingsvesten is de kas goed aangesproken. Daarnaast staan we voor het bijzonder
uitdagende project ‘Een veilige Haven voor onze historische vloot’ (de nieuwe beschoeiing+steigers voor
‘t haventje waarvoor €105.000,- nodig is). Om aan deze financiële uitdaging tegemoet te komen en om te
bouwen aan een stevigere basis voor de stichting, is een begin gemaakt met het verbeteren van de lange
termijn plannen. Wanneer je ideeën hebt die hieraan een bijdrage kunnen leveren, dan ben je van harte
uitgenodigd om bij het bestuur aan te schuiven.
Gezocht: penningmeester
Onze huidige en zeer gewaardeerde penningmeester, Arezki Khenanne
geeft in 2020 (na zes jaar) het stokje over. We zoeken bij de stichting (de
reders) dan ook een nieuwe penningmeester. De reders vergaderen zes
keer per jaar. De laatste van dit seizoen is woensdag 3 juli om 20:00 uur.
Wil je meer weten of de vergadering bijwonen? Laat het weten via
havenmeester@haventje.nl
De reders Arezki, Daan, IJsbrand, Jelle, Leuny, Tijmen en Yvette horen
graag van je!
Hoe kun jij ons helpen?
 Word Vriend van de Haven
 Like ons op Facebook
 Help ons aan meer ambassadeurs voor de Haven – Thedo Fruithof (adviseur van Federatie Varend
Erfgoed Nederland) is enthousiast over de Haven ging je al voor. Ken / ben jij ook iemand die
ambassadeur wil worden?
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je nauw betrokken bent bij de Haven en/of omdat je hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen
ontvangen. Mocht je in het vervolg liever geen mails meer ontvangen, laat dit dan weten via reders.haventje@gmail.com

Nieuwsbrief NJV de Haven / Beschoeiing
Hopelijk heeft iedereen een heerlijke zomer achter de rug!
Geslaagde zomerkampen
Wat was het weer leuk! De mini’s hebben 5 heerlijke dagen bij de Mooie Nel doorgebracht. De
junioren verbleven 10 dagen bij De Kaag en de senioren zijn in 14 dagen naar Friesland gezeild
(en weer terug). We kijken terug op supergave weken die door heel veel leden als hoogtepunt van
de zomer werden genoemd (tijdens de eerste opkomst van het jaar) 

Zeilinstructie weekend
Ook leuk was het instructieweekend in juni (Pinksterweekend), waar maar liefst vijf leden zijn
geslaagd voor hun CWO kielboot1. Van harte gefeliciteerd Angoly, Dion, Jens, Jip en Olaf !!
Ook een keer meezeilen? Je mag drie zaterdagen komen kijken voordat je beslist om lid te
worden. Mail jouw gegevens (vergeet je leeftijd niet) naar havenmeester@haventje.nl om een
afspraak te maken!
De beschoeiing – huidige stand
Hiernaast de impressie (ook als filmpje) van
wat we voor ogen hebben: een strakke
beschoeiing in onze Haven. De teller voor de
beschoeiing staat nu (na nog twee
afwijzingen van fondsen) op een bedrag van
€ 29.865,-. Je zult begrijpen dat dit lang niet
voldoende is en dat de kans dat we een
alternatieve oplossing moeten bedenken
groeit. We denken bijvoorbeeld aan
tweedehands hout en/of het opdelen van het
project in meerdere stukken (eerst de ‘bak’,
dan de helling en tenslotte de kanaalzijde).

Gezocht: tweedehands hout
Een alternatieve optie is om de ‘bak’ (de inham op de afbeelding
hierboven) uit te voeren met tweedehands hout. We zijn daarom op
zoek naar:
80 strekkende meter (320 planken van 250mm breed of 267 planken
van 300mm breed) Azobé hout of vergelijkbaar. Lengte plank: 5m1.
Dikte plank: tussen de 40mm en 60mm. En natuurlijk realiseren we
ons dat dit een hele berg hout is, maar wie weet heeft iemand een
gouden tip! Laat het dan weten via havenmeester@haventje.nl

Ik doe mee 
Ook aangestoken door het enthousiasme van je kind of van de stafleden? En lijkt het je leuk om
(op wat voor manier dan ook) bij de Haven betrokken te zijn? Er is zeker iets waar jij voldoening
uit haalt (en waar wij heel erg blij mee zijn)! Van staflid tot penningmeester, van mensen met
bestuurlijke kennis en kunde tot netwerkers…En het hoeft echt niet elke week te zijn (en kan op
de momenten dat het jou uitkomt).Eerst meer weten? Mail naar havenmeester@haventje.nl

Senioren zoeken boot
De senioren varen in zestienkwadraten. De
massaproductie is begin jaren '70 gestopt en
dat betekent dat er veel oude bootjes in de
vaart liggen. Helaas betekent dat ook dat de
doorloop van deze boten wat harder gaat dan
de meesten zijn gewend bij de vletten. De
polyester rompen worden door het vervangen
van spanten, de zwaartekracht, en de druk
van het water snel uitgedijd. Wanneer dit is
gebeurd, zijn deze bootjes helaas niet meer
goed te redden. Vandaar deze oproep om uit
te kijken naar zestienkwadraten die in redelijk
goede staat zijn, en niet al te veel groot
onderhoud behoeftigen (denk aan het
vervangen van een dek (ondanks dat dat
vorige keer erg mooi is geworden!) of het
vervangen van de kielbalk). Mochten jullie
iets weten, laat het ons weten. Wij maken
dan graag een afspraak om te kijken.

Ouder/Kind dag
Zaterdag 21 september is het weer zo ver; de Ouder/Kind dag van NJV de Haven! Dit houdt in dat
alle leden de kans krijgen om hun ouders, broertjes en andere familie te laten zien wat zij op
zaterdag doen en wat zij allemaal al geleerd hebben bij NJV. De dag staat volledig in het teken
van wat er zoal gebeurt op de Haven en uiteraard wordt er ook lekker gezeild!
Op deze dag vindt ook de Algemene Leden Vergadering plaats. In deze vergadering komt o.a. het
jaarverslag van 2018 en de begroting voor aankomend seizoen aan bod en is bedoeld voor de
ouders van de leden.
RABO Clubsupport
Uiteraard blijven we zoeken naar nieuwe mogelijkheden van
financiering. Bijvoorbeeld de RABO Clubsupport: een mooie actie van
de Rabobank waarmee zij verenigingen en stichtingen ondersteunen
om hun doelen te bereiken. Klik hier voor de website van de
Rabobank en support ons.
Opmerking: stemmen is mogelijk van 27 sep t/m 11 okt en is alleen
mogelijk voor leden van de Rabobank Haarlem en omstreken.

Altijd op de hoogte van het reilen en zeilen van de Haven?

Word dan Vriend van de Haven

Of like ons op Facebook
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je nauw betrokken bent bij de Haven en/of omdat je hebt
aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Mocht je in het vervolg liever geen mails
meer ontvangen, laat dit dan weten via reders.haventje@gmail.com

Nieuwsbrief NJV de Haven / Beschoeiing
Het nieuwe jaar is weer begonnen en de winter is weer in volle gang! NJV de Haven
laat zich niet kennen door de stormen, en stort zich aan een jaar vol nieuwe kansen.

De aftrap van 2020
Om het jaar goed in te luiden, hebben de senioren besloten
om de kou te trotseren en een echte NJV de Haven
nieuwjaarsduik te doen! Onder begeleiding van een junior
met een handdoek sprongen de senioren zonder twijfel niet
tegelijk, maar wel vol overgave het ijskoude water in van
het Heemsteeds kanaal op de eerste opkomst van dit jaar.
Wat een bikkels en zeker voor herhaling vatbaar! Het
volledige filmpje is te zien op onze Facebook.
Onderhoud boten
Onderhoud 16-kwadraten
Het onderhoud van de 16-kwadraten gaat dit jaar voorspoedig. Er zijn
twee boten tegelijkertijd met de vletten het ruim in gegaan en daar waren
minimale reparaties nodig alvorens ze weer strak in de lak konden. In de
ruimperiode van de senioren kon er ingezet worden op het onderhoud op
de boten die iets meer behoeftig waren voor onderhoud. Zo was de
Joenit volledig kaal gehaald, en is ondertussen ingeschuurd en
afgemest, met de eerste laag er weer op. De Aoife heeft flink onderhoud
aan het voordek nodig en daar zijn wij dan ook hard mee bezig. Ook
staat het onderwaterschip weer op de planning dit jaar.
Onderhoud vletten
De mini's en junioren zijn ondertussen al over de helft van het
winteronderhoud aan onze vletten. Deze winter moest er weer flink
geklust worden door de groepen om het onderhoud aan de rompen
binnen 6 weken af te krijgen, want daarna moesten de vletten plaats
maken voor de 16 kwadraten. Het onderhoud begon erg voorspoedig
met op het eerste oog wat onschuldig krab- en schuurwerk, tot een rotte
plek in een gang van de haai werd ontdekt en dit uiteindelijk voor een gat in de gang van zo'n 40 cm lang
zorgde toen al het rotte hout weggehaald was. Een mooie uitdaging dus! Ondertussen zijn de andere boten
prachtig onderhouden door een goede samenwerking tussen de mini's en de junioren, waarbij de mini's
vaak schuurden in de ochtend zodat de junioren 's middags genoeg tijd hadden om te lakken. De haai heeft
bijna een nieuw stukje gang en de focus ligt nu op het onderhoud aan de inventaris en het teren van de
rompen, kielen en zwaarden. We verwachten eind maart de vletten weer op en top te water te laten! Ook is
al stilletjes begonnen aan de restauratie van een vlet die al een hele tijd in de loods heeft gelegen, meer
hierover in de volgende nieuwsbrief…

Immaterieel Erfgoed
We hebben ons de laatste tijd ook bezig gehouden met het inschrijven voor het Immaterieel Erfgoed. NJV
de Haven is natuurlijk een organisatie die al bijna 65 jaar jongeren leert zeilen in traditioneel gebouwde
houten vletten. Zo'n dertig jaar geleden is daar een activiteit bijgekomen: het restaureren van de scheepjes.
Aanvankelijk was dit pure noodzaak om de vloot te kunnen behouden. Dat is het natuurlijk nog steeds,
maar behalve een noodzaak blijkt het ook leuk te zijn om met elkaar een oud schip aan te pakken en het
weer in varende staat te brengen, met behulp van eeuwenoude technieken en ambachten die vrijwel
uitgestorven zijn, denk aan spanten stomen en buigen, gangen schaven en deze delen klinken. Om meer
continuïteit in het verworven kennisniveau en het doorgeven daarvan te brengen, denken wij dat het goed
is om een erfgoedzorgplan op te stellen. Wij denken dat we daarbij zouden kunnen leren van andere
organisaties die zich met houtbewerking of varend erfgoed bezighouden. Op deze manier kunnen wij
handvatten krijgen om onze kennis en kunde vast te leggen en door te geven en eveneens een netwerk op
te bouwen binnen de groep mensen die zich bezig houdt met het restaureren van klassieke vaartuigen.

De beschoeiing - huidige stand
De teller voor de beschoeiing staat nu op een bedrag van
€ 39.320,-. Met dank aan de RaboClub support die een bijdrage
heeft gedaan van 2.500,-, daarnaast hebben we nog een
donatie ontvangen van een Stichting uit Haarlem van 4.000,-.
Ondanks de nieuwe donaties is er besloten dat we het project
gefaseerd gaan uitvoeren: de ‘knip’ zal liggen tussen de
binnenzijde en de buiten zijde (zie tekening). Er is besloten om
eerst de bak te vervangen, zodat de boten op een veilige manier
bereikbaar blijven.

Rotary Heemstede
De Rotary Heemstede heeft aangegeven ons een handje te willen
helpen door de opbrengsten van hun jaarlijkse openluchtbioscoop
2020 te doneren aan ons project. Op dit moment is de Rotary druk
bezig met alle voorbereidingen voor deze editie op 3 mei 2020. Tijdens
deze Openlucht Bioscoop worden Live Formule 1 en topfilms vertoond.
Super natuurlijk voor de Formule 1 fans en de Queen fans én…
de opbrengst gaat naar onze vereniging!
Afgelopen jaar heeft de Rotary hun opbrengst van €2.600,- gedoneerd
aan ‘Stichting Bijenvrienden’. Voor meer informatie over de
openluchtbioscoop en voor tickets kunt u kijken op de website van
Rotary Heemstede: www.rotary.nl/heemstede/Openluchtbios/

Sponsorzeildag
Voor onze beschoeiing zijn we al ontzettend goed bezig, maar om de stichting daar nog meer bij te helpen
heeft de PR-commissie een leuke actie bedacht: een sponsorloop, maar dan zeilend! Op zaterdag 23 mei
gaat dit plaatsvinden op de Molenplas, waarbij onze leden (en uzelf) zoveel mogelijk rondjes varen om op
deze manier een steentje bij te dragen aan de nieuwe beschoeiing. Er zal nog meer informatie over deze
dag volgen, maar houd de 23e mei alvast vrij in uw agenda!

Jubileumfeest
We worden dit jaar 65 jaar! Dat is natuurlijk een
perfecte gelegenheid voor een groot feest.
Daarom via deze nieuwsbrief in ieder geval de
‘Save the Date’. Wij zouden het fantastisch
vinden als wij deze mijlpaal met velen kunnen
vieren!

Altijd op de hoogte van het reilen en zeilen van
de Haven?
•
Word dan Vriend van de Haven
•
Of like ons op Facebook
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je nauw betrokken bent bij de Haven en/of omdat je hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen
ontvangen. Mocht je in het vervolg liever geen mails meer ontvangen, laat dit dan weten via reders.haventje@gmail.com

Nieuwsbrief NJV de Haven / Beschoeiing
Het is een tijdje stil geweest van onze kant. In deze nieuwsbrief de gebeurtenissen
van de afgelopen maanden en een blik op de komende tijd.
NJV in Coronatijd – De digitale opkomsten
Als Haven hebben we een tijdje geen fysieke opkomsten kunnen draaien. Om toch lekker bezig te
blijven met alle afdelingen, zijn er verschillende digitale opkomsten geweest. De mini’s hebben
bijvoorbeeld via google maps een speurtocht gedaan, de junioren hebben diverse online spellen
gespeeld waarbij een ze een ketting reactie moesten laten ontstaan. De senioren hebben vooral
met zijn allen het spel MineCraft gespeeld. Vanaf 2 mei waren er weer fysieke opkomsten, waarbij
we gezellig op de haven landspelletjes hebben gedaan. De junioren en senioren hebben de boten
klaar gemaakt om weer te kunnen gaan zeilen, zodra dit mogelijk was. De junioren hebben in het
weekend van 16 mei zelfs een digitaal weekend gehad, waarbij ze thuis via skype gezellig
marshmallows hebben gemaakt en wat spelletjes hebben gespeeld.

NJV op Zomerkamp
mini’s en junioren
Het kamp van de
mini’s en junioren ging
dit jaar naar de
Westeinder Plassen.
Hoewel er best veel
regen viel, was er ook
behoorlijk wat wind en
hebben we goed
kunnen zeilen! Heel
gaaf om het jaar op
deze manier af te
kunnen sluiten!
NJV op Zomerkamp – senioren
De Senioren en hun boten waren klaar voor het jaarlijkse hoogtepunt: de zeiltocht naar Friesland.
Helaas kon dit ivm Corona niet doorgaan, maar wel: een superleuk weekend met een groot
zeilschip van Amsterdam naar Hoorn (en weer terug). Ondanks de harde wind en de regenbuitjes
was het een zeer geslaagd weekend!

Beschoeiing – Financieel
Momenteel ondervinden wij problemen met het rondkrijgen
van de financiering van fase 1. Door de Coronamaatregelen was er helaas geen Rotary activiteit, geen
fancy-fair, geen sponsor zeilwedstrijd en is de scoutingloterij
uitgesteld. Allemaal activiteiten waaruit we een mooie
opbrengst hadden verwacht. Hierdoor is het waarschijnlijk
dat het benodigde bedrag niet op tijd voor de
uitvoeringsplanning dit jaar (november) beschikbaar is.
Kortom: dit houdt in dat we €30.080 voor de 1e fase missen.
Vandaar dat alle extra financiële ondersteuning, een
garantie of overbruggingskrediet van maximaal €30.080,zeer welkom zijn. Een hulpvraag bij Scouting Nederland is
neergelegd en verdere aanvragen zijn in voorbereiding.
Beschoeiing – Adviesrapport
Heel leuk om te melden is dat we hulp hebben
gekregen van een groep consultancy studenten
van de VU die van de hulpvraag van NJV de Haven
hadden gehoord via dr2. Er is een prachtig adviesrapport
uitgekomen, welke ter harte is genomen en waar we de
komende weken mee gaan werken.
Identiteit – nader bekeken
Op eigen verzoek, en gestimuleerd door het adviesrapport, is
een aantal Havenbrede online sessies (met een expert als
gast) gepland om onze identiteit te onderzoeken. NJV de
Haven = zeeverkenners, CWO en cultuur, maar waar willen
wij ons maatschappelijk mee profileren?
Vorige week woensdag hebben we een zeer boeiende sessie
gehad over ‘varend cultureel erfgoed’ met Thedo Fruithof als
extern expert: https://www.fven.nl/hoge-onderscheiding-voorthedo-fruithof/
Beschoeiing – extra hoofden / handen
Extra hoofden en handen zijn van harte welkom bij het beschoeiing team!
Wanneer we eruit zijn wat de gewenste Haven identiteit is, zal er behalve het doen, ook het
verhaal verteld moeten worden. Een extra PR talent is van harte welkom!

We wensen iedereen een mooie zomer toe en graag tot in september!
Altijd op de hoogte van het reilen en zeilen van de Haven?
•
Word dan Vriend van de Haven
•
Of like ons op Facebook

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je nauw betrokken bent bij de Haven en/of omdat je hebt aangegeven de
nieuwsbrief te willen ontvangen. Mocht je in het vervolg liever geen mails meer ontvangen, laat dit dan weten via
reders.haventje@gmail.com

Nieuwsbrief NJV de Haven / Beschoeiing - 2021/01
Allereerst wensen wij iedereen een heel goed en gezond 2021! We kijken terug op een
vreemd jaar, waarin diverse activiteiten geen doorgang konden vinden. Maar uiteraard
hebben we niet stil gezeten! In deze nieuwsbrief een terugblik op het afgelopen half jaar
en natuurlijk de status wat betreft de beschoeiing.

Zeilopkomsten
Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer een hoop bij de vereniging
gebeurd. We zijn begonnen met 6 nieuwe stafleden vanuit de
senioren, waardoor alle groepen startten met een nieuw stafteam
na de zomer. De eerste zaterdagen hebben we geweldige
zeilopkomsten gehad met mooi weer en goede wind. Alle groepen
zijn in het najaar op weekend geweest naar het scoutingeiland bij
de Kaag. Het was een ontzettend nat en koud weekend, maar we
waren heel blij dat het ondanks de coronamaatregelen wel door
kon gaan en we hebben heerlijk gezeild. De laatste opkomst van
het seizoen sloten de junioren af met een rondje door Schalkwijk,
waar we met houten balken hebben gezorgd dat de boten onder de
bruggen door pasten.

Hellen, onderhoud en online
Begin november zijn de boten geheld en intussen zijn we druk bezig met het onderhoud aan de
boten. Helaas moeten we door de huidige maatregelen de opkomsten met onze leden weer online
voortzetten. De stafteams zijn druk bezig om gezellige online alternatieven uit te werken. Het
onderhoud aan de vletten wordt in tweetallen van stafleden ondertussen op een lager pitje
voortgezet, zodat de lockdown zo min mogelijk invloed heeft op de datum waarop de boten het
water weer ingaan (streven is begin april).
De Njord
Naast het reguliere onderhoud is de afgelopen maanden flink gewerkt om de Njord af te bouwen.
Deze vlet ligt al ruim 15 jaar in de loods en de romp van de vlet was eerder al gerestaureerd. Dit
betekent dat het interieur van de boot, de doft en kimwegers, de mastkoker, het pleetje en de
stootlijsten gebouwd moeten worden. Hier is begin oktober mee gestart met een groep stafleden
en ondertussen zijn ze al een eind op weg. Het plan is dat we de vlet in het voorseizoen hellen,
wat betekent dat er komend voorjaar volop plek is voor nieuwe leden bij de mini en
juniorengroepen! Dus: ken je iemand die het leuk vindt een keer op zaterdag mee te kijken? Neem
dan gauw contact met ons op via havenmeester@haventje.nl

De financiële status
Ondanks het missen van inkomsten door afgelaste activiteiten, is het toch gelukt om meerdere
donaties binnen te halen. Wij bedanken Rotary Heemstede voor hun schenking à €1600,(waarvan €1000,- de opbrengst is van een speciaal georganiseerd golftoernooi). Ook veel dank
aan de Doopsgezinde Stichting Dowilvo voor hun ruimhartige donatie à €7500,-! Rabobank
Clubsupport heeft €720,- opgebracht en het Meerlandenfonds €450,-. Tot slot gaat onze dank
naar de leden voor de extra bijdrage van €1.500,-. De teller staat hiermee (sinds de start van de
fondsenwerving eind 2018 en inclusief de bijdrage vanuit de Stichting) op €56.750,-. Verder is een
garantie van €5.000,- verleend (uitgekeerd na realisatie).
En dankzij een donatie van €750,- van het Rabobank coöperatief fonds heeft de vereniging het
boekjaar 2020 toch nog met een positief resultaat kunnen afsluiten.
Lening?
Met bovengenoemd startkapitaal en de opportuniteit om de
haven uit te breiden met meerdere havenboxen (en
daarmee meer leden en dus inkomsten te genereren), is
een solide businesscase gemaakt en is een lening van
€30.000 bij de bank aangevraagd. Helaas heeft de bank de
lening niet toegekend, omdat we geen onderpand kunnen
geven.
Zodra het investeringsbedrag definitief is vastgesteld en het
startkapitaal hopelijk nog verder stijgt richting €70.000,
maken wij een balans en zullen nieuwe financiële bronnen
aanspreken. Een onderhandse lening(en) kan een optie zijn, met een rente ruim boven de huidige
rentestand en een garantie voor terugbetaling. Wil je hier meer van weten? Mail naar
havenmeester@haventje.nl, dan nodigen wij je uit voor een (online) bijeenkomst om dit toe te
lichten.
Beschoeiing
Zoals eerder aangegeven gaan we de beschoeiing in twee fases uitvoeren. Een erkend
ingenieursbureau heeft een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd en helaas blijkt in de grond
rondom de haven een lichte bodemverontreiniging aanwezig. Dit maakt fase 1 van de realisatie
een stuk uitdagender! Op dit moment zoeken we met de aannemer naar verschillende opties om
de extra kosten te beperken. De voorbereiding (vergunning/BUS) en het werken met vervuilde
grond is voor de leden van het projectteam een nieuw uitvoeringaspect waar nog weinig kennis
van aanwezig is. Mocht jij wel ervaring hebben met bodemverontreinigingen en de
voorbereidingen daarvan en wil je deze kennis met ons delen, neem dan contact op met Jelle
Fenger via Jellefenger@live.nl.

Jubileum: 29 mei 2021
Staat deze datum al in jouw agenda? We vieren
graag samen ons 65-jarig jubileum! Meer
informatie volgt.
Altijd op de hoogte van het reilen en zeilen
van de Haven?
Word dan Vriend van de Haven
Of like ons op Facebook
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je nauw betrokken bent bij de Haven en/of omdat je hebt aangegeven de
nieuwsbrief te willen ontvangen. Mocht je in het vervolg liever geen mails meer ontvangen, laat dit dan weten via
reders.haventje@gmail.com

Nieuwsbrief NJV de Haven / Beschoeiing – 2021/5
In deze nieuwsbrief aandacht voor diverse activiteiten van de vereniging, de financiële
status van de beschoeiing en een wijziging in ons bestuur.

Er wordt weer gezeild!
De vletten zijn dit jaar wat eerder dan de
oorspronkelijke datum voor het hellen het water
in gegaan, door het harde werk van de leden en
stafleden. Hierdoor hebben we al veel mooie
zeildagen gehad, wordt er weer ontzettend veel
geleerd aan boord en maken de leden er weer
een feest van met elkaar op de Molenplas. Nu
de leden goed ingezeild zijn, gaan wij ons
richten op instructie van de leden op het CWOniveau, zodat zij hopelijk voor de zomerkampen
nog de kans krijgen hun praktijkdiploma’s te
halen.

Open dagen
Door de PR-commissie zijn dit
seizoen drie open dagen
georganiseerd die goed
gepromoot zijn via de krant!
Geïnteresseerden konden via een
handige aanmeldfunctie op de
site aangeven welke dagen zij
langskwamen. En met resultaat:
we hebben twaalf aanmeldingen
ontvangen voor de drie groepen
en bij de junioren hadden we op
één van de zaterdagen maar liefst
zes kijkers! Super leuk om onze
vereniging aan potentiële nieuwe
leden te helpen en leuk voor onze
eigen leden om te laten zien hoe
het zeilen en de zaterdagopkomsten in zijn werk gaan!

Bedankt Vrienden!
Ook dit jaar willen wij graag de ‘Vrienden van de Haven’ bedanken
voor hun bijdrage aan de vereniging. Er is gezamenlijk een bedrag
geschonken van €2.390,- waardoor we weer veel investeringen in
ons materiaal, pand en de vloot kunnen uitvoeren. Zo is er van de
donaties hardhout voor de restauratie van de Njord aangeschaft, is
er een deel gespaard voor de aanschaf van een nieuwe 16 m2 en
is een deel gebruikt voor klusmateriaal voor het pand en terrein.
Wil je ons ook steunen - dit jaar en volgende jaren?
Meld je dan aan als vriend via de website:
https://haventje.nl/erfgoed/vriend-worden-formulier/

End Plastic Soup Actiedag 5 juni
Een tijdje geleden kwam vanuit de Rotaryclub uit Heemstede de vraag of wij mee
wilden helpen met hun actiedag ‘End Plastic Soup’ op 5 juni. Omdat wij als vereniging
ook veel waarde hechten aan schoon vaarwater en een goede samenwerking met
verenigingen uit de buurt, hoefden we hier niet lang over na te denken en hebben we gelijk
aangeboden hieraan mee te helpen. Op 5 juni ontvangen wij op ons terrein de leden van de
Rotary om vanuit hier te starten met de plastic-opruimactie. Er vertrekken groepen die een
wandelroute gaan lopen met plasticprikkers, er
gaat een groep met een SUP-board het water op
om de oevers van plastic en andere troep vrij te
maken en ook onze eigen leden gaan in de vletten
richting Haarlem om zoveel mogelijk troep uit het
water te halen. We hebben er nu al veel zin in om
de wateren om ons heen een stukje schoner te
maken en kijken er naar uit om in de toekomst bij
nog meer van dit soort samenwerkingsprojecten
betrokken te zijn!
https://endplasticsoup.nl/5-juni-2021-eps-actiedag/

De financiële status
In de eerste maanden van 2021 heeft de Haven €12.000 aan donaties ontvangen en nog eens
€12.500 aan garanties (uit te keren bij realisatie van het project). Onze dank gaat uit naar alle
donateurs! De teller staat nu op €85.700 en dat is inclusief €17.500 aan garanties.
De huidige begroting van fase 1 bedraagt €120.000. Het resterende bedrag van ongeveer €30.000
zullen we financieren middels een lening. Eind juni organiseren we bijeenkomsten voor (oud)leden
en andere geïnteresseerden om alle aspecten van de lening toe te lichten; kort daarna kan de
definitieve inschrijving beginnen.

Nieuwe voorzitter Stichting
Nu de financiering van fase 1 vrijwel rond is, komt de fase van uitvoering in beeld. Voor Leuny van
der Werff het juiste moment om met gepaste trots het voorzittersstokje over te dragen. Na haar
jarenlange en intensieve betrokkenheid bij de Haven neemt Kelvin van Nimwegen het van haar
over. Kelvin heeft alle kennis en expertise in huis om het beschoeiingsproject tot een succesvol
einde te brengen. Wij danken Leuny voor haar enorme inzet, waar ze met grote voldoening op
terug kan kijken!

Jubileum: 25 september 2021
De eerder gecommuniceerde datum
van 29 mei kan helaas niet doorgaan.
Op zaterdag 25 september
verwelkomen wij je graag op de Haven
om ons jubileum te vieren! Meer
informatie volgt.
Altijd op de hoogte van het reilen en
zeilen van de Haven?
Word dan Vriend van de Haven
Of like ons op Facebook
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je nauw betrokken bent bij de Haven en/of omdat je hebt aangegeven de
nieuwsbrief te willen ontvangen. Mocht je in het vervolg liever geen mails meer ontvangen, laat dit dan weten via
reders.haventje@gmail.com

Nieuwsflits NJV de Haven

2021/9

Een korte nieuwsflits ivm een aantal belangrijke data. Een uitgebreidere
nieuwsbrief (met aandacht voor het reilen en zeilen van de vereniging en de
status van de beschoeiing) volgt binnenkort.
Jubileum
Hoewel we het 65-jarig bestaan van NJV de
Haven graag uitgebreid met u zouden vieren, is
toch besloten de eerder geplande datum van
25 september te annuleren. Om wél aandacht te
besteden aan deze mijlpaal, is een
jubileumhoodie ontworpen. Heb je interesse
(maar heb je (nog) niet besteld)? Laat het weten
via havenmeester@haventje.nl

Vrienden vd Haven borrel
Wat gelukkig wél doorgaat, is de Vrienden van de Haven borrel. Komende zaterdag
(25/9) om 17:30 uur heffen we graag het glas op wederom een geslaagd jaar bij
NJV. Je bent vanaf 17:15 welkom op het terrein van NJV de Haven. De borrel
eindigt om 19:30. Tijdens de borrel geven we een update over het
beschoeiingproject. Nu ruim 75% van de benodigde financiering (120.000€) van de
beschoeiing is binnengehaald, heeft het bestuur van de Haven besloten om het
resterende deel van €30.000 via een lening te verkrijgen bij de vrienden en
achterban van de Haven. In een uitgebreide presentatie geven we meer details over
de lening en vooral over de wijze waarop de Haven de geldleners zal terugbetalen.
Wil je vriend worden en/of bij deze borrel aanwezig zijn, laat het weten via
tmverburgh@gmail.com.

Rabobank Clubsupport
Ook dit jaar doet NJV de Haven mee met de
Rabobank Clubsupport. De stemperiode is in
oktober. Meer nieuws hierover volgt in de
nieuwsbrief van oktober.

Altijd op de hoogte van het reilen en zeilen van de Haven?
Word dan Vriend van de Haven
Of like ons op Facebook
Je ontvangt deze nieuwsflits omdat je nauw betrokken bent bij de Haven en/of omdat je hebt aangegeven de
nieuwsbrief te willen ontvangen. Mocht je in het vervolg liever geen mails meer ontvangen, laat dit dan weten via
reders.haventje@gmail.com

Nieuwsbrief NJV de Haven / Beschoeiing - 2021/10
In deze nieuwsbrief mooie berichten rondom de beschoeiing, een geslaagde instructiedag
en aandacht voor de restauratie van de Njord.
Steun Gemeente Fase 2 Beschoeiing
Vóór de zomervakantie hebben wij gebruik gemaakt van het spreekrecht in
de gemeenteraad om steun van de gemeente Heemstede te vragen voor het
beschoeiingsproject. Wij zijn erg blij te mogen delen dat wij van de gemeente
Heemstede een bedrag van €25.000,- hebben gekregen voor fase 2 van ons
beschoeiingsproject! Dit is een grote stap in het rondkrijgen van de
financiering van fase 2 en geeft ons weer veel zin om door te gaan!

Vrienden van de haven borrel
Op zaterdag 25 september hebben wij weer het glas kunnen heffen met de vrienden van de haven
op ons terrein. Het was goed om elkaar weer te mogen zien na deze lange tijd zonder
bijeenkomsten. Tijdens de borrel is ook aandacht gegeven aan de status van het
beschoeiingproject en aan het restauratiewerk aan de vletten.
Wij bedanken alle vrienden voor het komen en kijken terug op een geslaagde borrel!

Obligatieplan voor beschoeiing
Tijdens de vrienden van de haven borrel is aan
onze vrienden en andere geïnteresseerden een
presentatie gegeven over het plan van het
bestuur om voor het laatste deel financiering
van fase 1 een lening aan te gaan. In de
presentatie is uitgelegd hoe de lening
terugbetaald gaat worden en is gevraagd aan
de aanwezigen om hierop in te schrijven.
Binnen 24 uur was al op 80% van de lening
ingeschreven en binnen een week was voor
het volledige bedrag ingeschreven! Dit
betekent dat wij de financiering van fase 1
gereed hebben en door kunnen gaan met het
starten van de uitvoering.
Status beschoeiing
Voor de voorgenomen uitbreiding van de haven dienen wij een
omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente
Heemstede; dit omdat wij de huidige situatie willen aanpassen
door bijvoorbeeld meer ligplaatsen en een langere steiger te
realiseren. Achter de schermen hebben gesprekken plaats
gevonden met de diverse instanties welke invloed hebben op ons
ontwerp. Denk hierbij aan Rijnland omdat wij de overhangende
steiger willen verlengen en OD IJmond omdat we grond gaan
afvoeren van ons terrein. Deze gesprekken zijn succesvol
afgerond en op dit moment zijn we in gesprek met de Gemeente
Heemstede. Als in dit vooroverleg geen bijzonderheden
geconstateerd worden, is de volgende stap de aanvraag van de
omgevingsvergunning. Daarnaast is het nu mogelijk nogmaals de
markt op te gaan met het definitieve ontwerp om op zoek te gaan
naar de beste aannemer om het project te realiseren.

Rabobank Clubsupport
Ook dit jaar doet NJV de Haven mee met de Rabobank
Clubsupport. Ben je klant van de Rabobank, dan kun je tot 25
oktober stemmen via deze link (klanten van de Rabobank hebben
per mail een code ontvangen).

Geslaagde instructiedag
Op 9 oktober waren de leden van NJV de hele dag te vinden
op de Molenplas. Met een heerlijk zonnetje en genoeg wind,
was het een succesvolle dag. Maar liefst 7 leden zijn
geslaagd voor hun CWO-examen!
Njord bijna gereed!
Na 20 jaar in de loods te hebben gelegen, omdat vrijwel elk
onderdeel van het schip wel iets mankeerde, is de Njord bijna
klaar. Het interieur is weer hersteld en gelakt, nu is het schip
omgekeerd om kaalgehaald te worden en te lakken. Het
kaalhalen is zeer tijdrovend, omdat ooit getracht is het schip
in de epoxy te zetten. De epoxy is diep doorgedrongen in het
hout en is zeer hard. Met veel branden, krabben en schuren
komt het blanke iroko eindelijk weer in zicht en kunnen we
weer ouderwets lakken, zoals we ook met alle andere vletten
hebben gedaan.
Epoxy wordt vaak gezien als het wondermiddel om houten boten onderhoudsvrij te maken. Het is
dan wel noodzakelijk dat de hele romp volledig ingepakt wordt in epoxy, en dat de epoxylaag
correct wordt onderhouden. Zonder juist onderhoud wordt epoxy afgebroken door zonlicht.
Wanneer een schip niet volledig wordt ingepakt of wanneer er gaten in de laag ontstaan door
inwerking van zonlicht, zal water kunnen doordringen onder de epoxylaag. Dat water kan echter
niet meer door verdamping uit het hout ontsnappen. Het hout zal dan altijd gaan rotten. Dat is wat
er met de Njord gebeurd is. Veel (rot) hout is nu vervangen, van het resterende hout willen we
graag alles kaalhalen en afwerken met een op lijnolie gebaseerde lak.
Ook zijn we aan het kijken naar volgende
restauratieprojecten. De Zeemeeuw heeft een nieuw
neushout nodig en de Bever is al deels gedemonteerd
voor een volledige restauratie. Deze projecten willen we
komende winter gaan oppakken. Er is inmiddels een
botenbouw-team dat elke woensdagavond aan het werk
is. We kunnen nog meer handen gebruiken en om te
zorgen dat ook de jonge (staf)leden weer weten hoe ze
een boot moeten repareren, willen we binnenkort ook de
jeugdleden uitnodigen om mee te helpen en te leren
zagen, schaven, klinken en buigen.

Altijd op de hoogte van het reilen en zeilen van de Haven?
Word dan Vriend van de Haven
Of like ons op Facebook
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je nauw betrokken bent bij de Haven en/of omdat je hebt aangegeven de
nieuwsbrief te willen ontvangen. Mocht je in het vervolg liever geen mails meer ontvangen, laat dit dan weten via
reders.haventje@gmail.com

Nieuwsbrief NJV de Haven / Beschoeiing - 2022/03
In deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken rondom de beschoeiing en ander nieuws
vanuit de vereniging.

Omgevingsvergunning en planning
De omgevingsvergunning (voor fase 1 én fase 2) is in januari van dit
jaar door Gemeente Heemstede verleend.
In eerdere berichten is gemeld dat fase 1 vóór 1 april 2022 uitgevoerd
zou zijn. Helaas zijn we door de druk op de bouwbranche,
doorlooptijden en procedures ingehaald. Om onze activiteiten niet te
dwarsbomen, willen we de beschoeiing alleen buiten het vaarseizoen
vervangen, dus enkel in de winterperiode tussen 1 november en 1 april.
We hebben er daarom voor gekozen de deadline van 1 april niet
leidend te maken. In de eerste plaats omdat dit niet bijdraagt aan de
-toch al beperkte- onderhandelingsruimte met een aannemer, maar
vooral ook omdat we het vaarseizoen van onze vereniging niet in
gevaar willen brengen.

Start 1 november 2022
Samen met de aannemers waarmee we in gesprek zijn, zijn
we vastberaden om fase 1 in november dit jaar te starten.
Ons streven is om fase 1 én fase 2 in één keer uit te
voeren. We zijn nu dus volop bezig om de laatste 25 % van
het benodigde totaalbedrag binnen te halen.

We gaan weer zeilen
Het is weer gelukt: alle boten zijn geschuurd, gelakt en gelijn-olied en zijn klaar om ‘geheld’ te
worden. Dit gaat in de komende weken gebeuren. We kijken ernaar uit om weer het water op te
gaan, de wind in de zeilen en in onze haren te voelen en onze zeilkennis op te halen.

NJV de Haven doet iets bijzonders!
Dat het onderhouden van de klassieke houten vletten
bijzonder is, blijkt wel uit het feit dat UNESCO de
‘Nordic clinker boat tradition’ op de lijst van
werelderfgoed heeft geplaatst:
https://ich.unesco.org/en/RL/nordic-clinker-boattraditions-01686. Met recht reden om trots en zuinig te
zijn op wat de leden bij NJV de Haven doen!

Zonnepanelen op clubhuis NJV de Haven?
De Rabobank levert een actieve bijdrage aan een
duurzamere leefomgeving. Daarom investeert de bank in
zonnepanelen voor maatschappelijke gebouwen zoals
club- en buurthuizen. Dit zijn gebouwen die klant zijn van
Rabobank en die de leefomgeving kenmerken. Het
gebouw van NJV de Haven is één van de kanshebbers.
De winnende panden ontvangen 50% van de kosten voor
aanschaf en installatie. Ben je Rabobank-lid? Stem dan
mee via:
https://www.rabobank.nl/leden/maatschappelijkegebouwen Je kunt stemmen tot eind maart.

Jantje Beton
Ook dit jaar hebben de leden van NJV een week lang met de
collectebus langs de deuren gelopen voor Jantje Beton. In
een volgende nieuwsbrief meer over de opbrengst en
uiteraard wat we hiermee precies gaan doen.
Wat is Jantje Beton? Buitenspelen is super belangrijk, maar
niet vanzelfsprekend. 3 op de 10 kinderen spelen bijna nooit
buiten. Tijdens de collecte halen clubs geld op. 50% van de
opbrengst is voor de eigen clubkas en 50% is voor projecten
van Jantje Beton.

Altijd op de hoogte van het reilen en zeilen van de Haven?
Word dan Vriend van de Haven
Of like ons op Facebook
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Nieuwsbrief NJV de Haven / Beschoeiing - 2022/09
In deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken rondom de beschoeiing en ander nieuws
vanuit de vereniging.
Opdrachtverstrekking
getekend
Afgelopen donderdag
(15 september 2022) is
met het zetten van de
handtekeningen de
opdracht officieel verstrekt:
Aannemer Beens Speciale
Projecten BV gaat de
nieuwe beschoeiing voor
de Haven realiseren. We
hebben alle vertrouwen in
een prettige samenwerking
en een prachtig
eindresultaat.
Kelvin van Nimwegen (Stichting Zeeverkenners) en Ewald Scholten (Beens)

Planning
De planning is ongewijzigd ten opzichte van onze eerdere berichten: de beschoeiing wordt
gerealiseerd buiten het vaarseizoen van NJV de Haven, namelijk in de periode tussen
1 december 2022 en 1 maart 2023.
Ook fase 2?
Hoe mooi zou het zijn als aansluitend aan fase 1 (de havenbak waar de boten liggen), ook fase 2
(de kanaalkant en helling) gedaan kan worden? De aannemer heeft hiervoor ruimte in zijn
planning, het is aan ons om de nog benodigde €56.000,- hiervoor bij elkaar te krijgen.
Dus: heb je ideeën – laat het ons weten! Alle hulp is welkom.
Helpende handen gezocht
Eind dit jaar zoeken we vele handen voor het verwijderen van alle bestrating bij de Haven. En in
het voorjaar weer: voor het opnieuw bestraten en in orde maken van het terrein. Uiteraard zorgen
wij voor de materialen, lunch en lekkers. Interesse? Meld je aan via havenmeester@haventje.nl.

RABO Clubsupport
Ook dit jaar doet NJV de Haven mee met de Rabobank Clubsupport. Ben je
klant van de Rabobank en woonachtig in de regio Haarlem-IJmond, stem dan
(tot 25 september) op ons via: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport.
Klanten van de Rabobank hebben per mail een code ontvangen.

Altijd op de hoogte van het reilen en zeilen van de Haven?
Word dan Vriend van de Haven
Of like ons op Facebook
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je nauw betrokken bent bij de Haven en/of omdat je hebt aangegeven de
nieuwsbrief te willen ontvangen. Mocht je in het vervolg liever geen mails meer ontvangen, laat dit dan weten via
reders.haventje@gmail.com

