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1- Inleiding
Vanaf het jaar 2015 loopt het jaarverslag gelijk met het boekjaar van de jaarrekening. In dit document
treft u het gezamenlijke jaarverslag 2017 van de stichting de zeeverkennersgroep Sint, Josef en de
vereniging Scouting NJV de Haven allebei gevestigd te Heemstede. Er is gekozen voor een gezamenlijk
verslag omdat de twee organisaties door elkaar verweven zijn. In het vervolg zal het woord organisatie
gebruikt worden om zowel de stichting als de vereniging aan te duiden. Het verslag is van omvang dat
gelijk is aan het verslag van kleine organisatie zonder winstoogmerk waar de transparantie in acht is
genomen.
De organisatie heeft de missie om kinderen tussen de leeftijd van 7 tot en met 18 te leren zeilen op
een professionele manier en hen te voorzien met erkende diploma’s. De organisatie is via Scouting
Nederland aangesloten bij het CWO ( Commissie Watersport Opleidingen) en verzorgt de accreditatie
voor de regio Haarlem. De organisatie dankt haar voortbestaan aan het leger van vrijwilligers, haar
leden en verschillende sponsors.
Naast het bestuur dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de organisaties zijn er
verschillende afdelingen en commissies die de operationele taken voorbereiden, bespreken en
uitvoeren. Jaarlijks worden een planning en een budget gemaakt die de leidraad vormen voor het
sturen van de organisatie.
In het volgende worden de doelstellingen van de organisatie beschreven en de samenstelling van het
bestuur weergegeven. En in de daar opvolgende paragrafen worden de verrichtingen van de
organisatie beschreven en wordt een verwijzing naar de jaarrekening gedaan.

2- Doelstellingen
De stichting heeft ten (statutair) doel: Behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstellingen
van de groepsvereniging, de financiële en materiele belangen van de groepsvereniging te behartigen.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
•
•
•

Het behartigen van de financiële en materiele belangen van de groepsvereniging
Het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder registergoederen
Alle geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het doel en de belangen van de stichting
of van de groepsvereniging.

Voor 2017 heeft de organisatie een aantal doelen vastgesteld:
•
•
•

Continuïteit en voortbouwen op het succesvolle jaar 2016
Begeleiding van verschillende doorstromingen (staf en afdelingen) van de leden
Verder werken aan de zichtbaarheid van de organisatie
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3- Samestelling van bestuur 31 december 2017
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: Mevr. Leuny van der Werff
Secretaris: Mevr. Yvette van Bladeren
Penningmeester: Dhr. Arezki Khennane
Dhr. Kelvin van Nimwegen
Dhr. Jelle Finger
Dhr. Tijmen Machiel, Verburgh
Dhr. Daan Oudejans

4- Wat hebben de stichting en de vereniging in 2017 gedaan?
Het afgelopen jaar van NJV de Haven stond in het teken van continuïteit en doorstroom. Daar waar
vorig jaar de groei van de vereniging centraal stond is in 2017 door de vereniging meer de focus
geweest op het behouden van het aantal leden waar we in 2016 mee eindigden. Door veel nadruk te
leggen op uitdagende weekenden, kampen en zaterdagopkomsten is het ook gelukt dit ledental
nagenoeg hetzelfde te houden!
Daarnaast is afgelopen jaar ook voor het materiaal en het pand de nadruk op ‘behouden’ gelegd.
Voor de vletten is dit ook echt goed gelukt en zijn ze in een lange tijd niet zo schoon geweest. Dit is
vooral te danken aan het schoonmaken van de vletten na de opkomsten door alle aanslag goed van
de gangen en spanten te boenen en door met satéprikkers ook onder de spanten alle blaadjes en
troep weg te halen. Ook in de winter hebben we de vletten goed schoongehouden door met de
junioren regelmatig de boten uit te zuigen en alle stof en schuursel ook onder de spanten vandaan te
krijgen.
Ook is er veel gebeurd aan het pand en terrein van NJV de Haven. Zo is in het voorjaar het pand
voorzien van een nieuw likje verf, is het terras opnieuw aangelegd, heeft er veel snoei- en plantwerk
plaatsgevonden en is een rotte berk omgetrokken. Ook het terrein en het pand zien er mooier dan
ooit uit!
Na de zomer zijn er weer een aantal mini’s, junioren en senioren doorgestroomd naar de volgende
groep. We hebben dit jaar het wat makkelijker voor de overstappende leden gemaakt door hen al
iets meer verantwoordelijkheden en taken te geven. Zo werd bij de mini’s soms al geoefend met het
commando aan een van de oudere leden geven en mochten de oudere mini’s de boot soms zonder
staf in de box leggen. Bij de junioren werden de overstappende leden op zomerkamp zoals
gewoonlijk gedropt en mochten zij na de dropping nog even met de staf een vuurtje bouwen.
De senioren die overstapten naar de staf waren voor de zomer al bezig met meedraaien met
opkomsten van de mini’s en de junioren als staflid en kregen bij instructiedagen ook al grotere taken
zoals kookstaf of instructeur zijn.
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Na de zomer zijn we ook met een compleet nieuw mini- en junistafteam begonnen aangezien vier
senioren doorstroomden naar ministaf en de oude ministaf bijna allemaal doorstroomden naar de
juniorengroep. Erg leuk om weer wat verandering in de stafteams te hebben en natuurlijk om vier
nieuwe stafleden te verwelkomen binnen het stafteam.
Tot nu toe zijn de nieuwe stafgroepen naar eigen zeggen ‘lekker bezig’ ;)
De PR-activiteiten van 2015 en 2016 hebben geleid tot een stijging van het aantal leden. Aan het
eind van 2016 heeft het aantal leden het getal van 50 bereikt. In 2017 is er hard gewerkt dit door te
zetten. Met het wegvallen van de kikkergroep en het verwelkomen van vier senioren als stafleden is
het ledental aardig gedaald en tellen wij nu 39 jeugdleden. Wel is er een groot stafteam wat ervoor
zorgt dat een groei van het ledental goed opgevangen kan worden. De focus bij de pr-commissie en
de afdelingen ligt nog steeds bij het werven van jeugdleden.
De beschoeiing bij de Haven is aan vervanging toe en de organisatie heeft de financiële middelen
niet om dit project te realiseren. Daarvoor is de organisatie aangewezen op externe sponsors en/of
fondsen. In 2016 is begonnen met het starten van een aantal initiatieven om fondsen en sponsors te
benaderen voor een financiële bijdrage, tot op heden nog maar kleine resultaten, maar ook deze
tellen! De organisatie is vastbesloten om voldoende sponsors te vinden en zal alles in het werk
stellen om het doel te bereiken. Ook is in 2017 hard gewerkt door de stichting om aan de
buitenwereld te laten zien wat de organisatie doet en hoe zij het doet. Dit is gedaan door ouders
meer te betrekken in zaken van de stichting via de mail, door ouders uit te nodigen voor de
‘klusopkomsten’ en door gewoon veel te praten op zaterdag met de ouders van de leden. Daarnaast
heeft het oprichten van een besloten facebook-groep ervoor gezorgd dat we de ouders van leden
snel op een informele manier kunnen bereiken en kunnen we hierin vaak wat extra foto’s van
verenigingsbrede activiteiten delen. Dit alles heeft geresulteerd in het enthousiasmeren van de
ouders van de leden, dat op zijn beurt heeft geleid tot inzet van meer vrijwilligers voor diverse
klussen of projecten binnen de Haven.
Door de reders is het plan om NOV-status te verkrijgen verder uitgewerkt met hulp van een aantal Astafleden, hieruit werd duidelijk dat een aantal dingen nog iets scherper uitgewerkt of
gedocumenteerd konden worden. Voorlopig is men hier nog mee bezig en zal de aanvraag tot NOVstatus in 2018 ingediend worden.
Daarnaast hebben wij als organisatie voor 2017 geen investeringssubsidie mogen ontvangen van de
Gemeente Heemstede, wegens verscherpte eisen om voor deze subsidie in aanmerking te komen.
Een nieuwe eis is ingevoerd waarbij minstens 50% van de leden woonachtig in Heemstede dient te
zijn. Vanuit de stichting is hier een bezwaarschrift voor ingediend, wat helaas door de gemeente is
afgewezen. Een nieuwe uitdaging voor de stichting is dus hoe men de impact van het mislopen van
de subsidie kan overzien en hoe wij voor aankomende jaren gaan zorgen dat wij wél in aanmerking
voor de subsidie komen.
Op de volgende pagina’s is voor de verschillende afdelingen beschreven wat zij gedaan hebben in het
afgelopen jaar.
Mini’s
De mini’s zijn 2017 begonnen met Julia, Sanne, Jelle en Tijmen in het stafteam. De eerste opkomsten
van het jaar mochten we nog even flink klussen aan onze vletten en was er ruim voldoende tijd om
elke opkomst weer een leuk spelletje te spelen. Dit vond dan vaak plaats op het weiland van de boer
of in het bos bij Hageveld. Ook hebben wij in het voorjaar weer de mini-theoriecursus gegeven;
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hierin hebben we met leuke lesjes en spelletjes de leden kennis laten maken met onder andere
koersen, bootsonderdelen en het bpr. De laatste opkomst voor het hellen mochten de mini’s hun
certificaat ontvangen.
Na nog wat kliederen met lijnolie en de jaarlijkse deelname aan de Jantje Beton collecte was het
alweer tijd voor het hellen van de vletten. Elke zaterdag zijn we weer lekker het water op gegaan om
zeilspelletjes te spelen.
Tijdens het voorjaarsweekend is er lekker in de buurt van de haven gezeild en hebben we in de
avond nog marshmallows geroosterd en een film in de tent gekeken. Ook hebben we dit jaar voor
het eerst apart met de mini’s instructiedagen gehouden, dit beviel erg goed omdat de dagen minder
vermoeiend waren en we de stof goed konden aansluiten bij het niveau van onze leden.
Het zomerkamp vond ook dit jaar weer plaats op de Haven. 5 dagen lang hebben we met de mini’s
super veel plezier gemaakt en hebben we overnacht in de legertent op het grasveld. We zijn naar de
kinderboerderij geweest, hebben een instructiemiddag gehad, hebben de bootjes leren omslaan en
weer rechtop krijgen en hadden fantastische kookstaf die super lekkere maaltijden voor ons heeft
neergezet. Al met al een top kamp dus!
Na dit kamp zijn we begonnen met een gloednieuw stafteam bestaande uit maar liefst zes man!
Voor vier van deze stafleden was het hun eerste jaar als staf, zij zijn alle vier doorgestroomd vanaf de
seniorengroep naar de staf. Twee van de stafleden zaten al een jaar eerder bij de junioren-staf en
konden dus goed helpen met de basics van het staf zijn.
Ondanks dat het voor de stafleden pittig was om een leuk en uitdagend programma neer te zetten
hebben de mini’s toch een erg leuk half jaar gehad vanaf de zomer. We konden helaas niet al te veel
zeilen omdat het weer dat niet toe liet. Ook werd soms bewust besloten om een landopkomst te
doen, omdat niet elk nieuw staflid in ons team al voldoende ervaring had met het alleen begeleiden
van de mini’s in een vlet. We konden vaak ook het water niet op omdat de ervaring van de stafleden
met vletjes en het varen met kinderen aan boord dusdanig laag was dat het onveilig zou worden. Dit
resulteerde vaak in spelletjes op het grasveld, of op het veld achter het Hageveld. Gelukkig konden
we het merendeel van de opkomsten wel zeilen. Dit hebben we meestal gedaan op de put van vink,
omdat hier ook makkelijk geluncht kan worden.
Het najaarsweekend is erg goed verlopen, er stond helaas wel een flinke wind, waardoor we
zaterdag niet hebben kunnen zeilen. We hebben die ochtend koekjes gebakken en spelletjes gedaan.
’s Middags zijn we met twee bootjes in een sleepje naar de hout gegaan, waar we in het park hebben
genoten van onze eerder gebakken koekjes en limonade. Hierna zijn we langs de kinderboerderij
gegaan. Eenmaal terug op de haven gingen we na het eten een film kijken in het ruim. De volgende
ochtend was de wind gelukkig iets bedaard en konden we toch nog wat zeilen.
Hierna was het al snel tijd om de bootjes te hellen. De mini’s hebben toen alle mastjes uit de boten
gehaald en de bootjes schoongemaakt. De junioren hebben alle bootjes toen naar binnen gebracht,
en sindsdien hebben de mini’s een keer geschuurd, gelakt en een keer gelijnolied. Gelukkig hebben
we naast het klussen ook meer dan genoeg tijd over gehad om allerlei leuke spellen te spelen en een
aantal knopen te leren.
Al om al zijn we hartstikke tevreden over het afgelopen jaar. We hebben veel gezeild, geleerd en ook
veel gespeeld. Volgend jaar willen we ons iets meer gaan focussen op cursus, zodat er wellicht een
aantal mini’s hun CWO-I kunnen halen.
Junioren
Het jaar 2017 begon met Vincent, Michelle, Arthur, Tijmen en Floris in het juniorenstafteam. De
eerste opkomst van het nieuwe jaar mochten zij gelijk met de junioren hun spierballen tevoorschijn
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halen om de vletten om te draaien. De weken erna is er veel geklust aan de binnenkant van de boten
en is het nodige schuur- en lakwerk weer gedaan. De stafleden hebben doordeweeks ook hard
geklust om de spanten in de fuut te krijgen en de boot weer in elkaar te zetten.
In februari deden de junioren weer mee met de Jantje Beton collecte en hebben zij op de zaterdag
en in de avonden doordeweeks goed hun best gedaan voor de haven! Na nog enig kluswerk aan de
rondhouten en de vlonders konden op 4 april de bootjes weer het water in. De eerste zeilopkomsten
van het jaar stonden in het teken van lekker inzeilen, leuke spelletjes spelen en vooral veel lol maken
op het water. De eerste instructiedag mocht dan wel behoorlijk windstil zijn, maar toch is er veel
geleerd door de junioren.
Tijdens het voorjaarsweekend zijn we naar de Mooie Nel geweest. Na het opbouwen van de tenten
is er een leuke zeilrace op de Mooie Nel gehouden en in de avond mocht er vrij gezeild worden.
Na weer wat leuke zeilopkomsten met onder andere een wedstrijd met de senioren was het tijd voor
het jaarlijkse instructieweekend; dit jaar op de Mooie Nel. Er is super veel geleerd in drie dagen en
ook hebben een aantal junioren hun CWO 1 of CWO 2 diploma gehaald.
Het zomerkamp van 2017 vond plaats op de Kaag. Met een week lelijk weer en af en toe flink harde
wind hebben we toch een ontzettend leuk kamp gehad. Door een gevarieerd programma met onder
andere een dropping, omslaan, dagtochten hebben de junioren een fantastisch zomerkamp gehad.
Tijdens het zomerkamp is er ook afscheid genomen van een aantal leden, deze gingen namelijk door
naar de seniorengroep.
Na het zomerkamp vond een grote wisseling van de staf plaats en startten we de eerste opkomst
met Vincent, Julia, Sanne, Floris, Tijmen en Tomas in het stafteam. De najaars-opkomsten vonden
met name plaats op de molenplas, waar we weer leuke zeilspellen hebben gespeeld. Er is door de
junioren varend trefbal gespeeld, er zijn roeiwedstrijden gehouden en tijdens de ouder-kind dag
mochten de leden hun ouders laten zien wat zij zoal op de haven doen.
Ook zijn we in het najaar naar het bos gegaan en zijn er touwbruggen gebouwd en was het weekend
helaas een dagje korter in verband met de weersomstandigheden. In plaats daarvan duurde het
weekend één dag, waarbij er naar Haarlem gevaren is om daar in de stad Crazy 88 te spelen. Aan de
junioren de taak om 88 gekke opdrachten uit te voeren in Haarlem.
De laatste zeilopkomst is er een speurtocht op het water gedaan en toen mochten de bootjes alweer
uit het water. De week na het hellen vond de boerenkoolfuif plaats waar we met de hele vereniging
een hele leuke dag hebben gehad met ontzettend veel leuke spellen. Er zijn katapulten gebouwd, er
werd gestoeid in overalls gevuld met ballonnen en we hebben natuurlijk heerlijk boerenkool
gegeten.
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het onderhoud aan de vletten en zitten er alweer
drie laklagen op aan de binnenkant, na de vakantie beginnen we aan de buitenkant van de vletten.
Tijdens de opkomsten was er natuurlijk ook tijd voor leuke spellen en wordt er elke week een soep
gemaakt door een junior om tijdens de pauze te eten. Daarnaast is de staf veel bezig geweest met
het groot onderhoud aan de Bever. Ook de leden mochten af en toe meehelpen, zo hebben zij de
hoeken van nieuwe spanten geschuurd en bijgeschaafd. Meer over het onderhoud aan de Bever kunt
u lezen bij ‘Uw donatie voor 2017/2018’.
Al met al een erg geslaagd jaar vol met activiteiten voor de junioren, afwisseling in stafteam en
leden, veel leerzame opkomsten en veel doorgroei naar bootsman of zelfs seniorengroep!
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Senioren
Begin 2017, evenals de vletten, liggen ook de 16 kwadraten op de kant. Deze winter dient er weer
hard aan de bootjes geklust te worden en samen met de Kikkers wordt een strak klusplan nageleefd.
De Senioren hadden de verantwoordelijkheid over maar liefst 5 bootjes: De Trekschuit, De
Droeftoeter, De Joenit, De Aoife, en de nieuw aangeschafte stafboot De Beukende Vuist. Naast het
reguliere onderhoud waren er een aantal spannende klussen waar de senioren (en staf) zich met
volle enthousiasme over konden ontfermen. Zo moest er een motorplank worden vervangen door
een motorplank die nog over was van de schitterende, maar afgebroken boot ‘de Onbaatzuchtige
Buffel’. Er moest een spant worden vervangen en ingepolyesterd, een nieuwe set vlonders werd
gemaakt, en last but not least, een variëteit aan klussen aan de Beukende Vuist.
Naast het onderhoud was er ook ruimte voor educatie. Waar de laatst ingestroomde senioren zich
bezighielden met hun CWO1 theorie, waren de ouderen hard aan het studeren om hun theorie te
halen voor CWO3. Deze leerstof werd gelukkig ook afgewisseld met voldoende vermaak. Denk hier
bijvoorbeeld aan een zwemuitje, en een schitterend winterweekend waar de senioren in de sneeuw
werden gedropt. Bij nader inzien, was dat toch wel een beetje koud.. Gelukkig zijn er mooie verhalen
en herinneringen door ontstaan.
Met de winter achter ons gelaten konden de bootjes op 1 april weer het water in, geen grap! Hoewel
de Beukende Vuist nog niet af was, konden de senioren al heerlijk de weken erna fanatiek (of niet)
zeilen. Twee maanden en een paar instructiedagen later, was ook de Beukende Vuist klaar voor haar
eerste plons sinds tijden, en de senioren konden op voorjaarsweekend! Dit weekend werd het spel
Crazy 88 gespeeld, samen met veel vrijheid om heerlijk te kunnen genieten van het mooie weer en al
het andere wat de Kaag te bieden heeft voor toerzeilers als wij. Natuurlijk hoorde daar ook een
barbec-you, barbec-me bij. Genieten!
Ook de vruchtvolle instructiedagen waren van groot belang tijdens het voorjaar, de senioren waren
zo lekker bezig dat we met maar liefst 6 CWO3-ers op kamp konden gaan! De rest was allemaal hard
bezig om ook uiteindelijk richting dat niveau te kunnen komen. Zomerkamp begon dan dus ook
voorspoedig waarbij de oudere senioren door hun recente kampervaring, precies wisten waar ze
heen moesten. Erg fijn om dat een keer mee te maken als beginnende senior! Lange, zware
trekdagen eiste meteen al veel energie, maar de aankomst in Friesland was het allemaal waard. Van
Heemstede, naar Spakenburg, naar Elburg, naar Blokzijl, naar Echtenerbrug, naar Langweer, naar
Joure, oh nee, toch maar Akkrum, naar Heeg, naar Sneek, naar Sloten, naar Lemmer, naar
Vollenhove, naar Elburg, naar Amsterdam, iets te harde wind, toch maar Almere, naar Heemstede –
wat een reis! Verwaaid in Almere, dansend bij een kampvuur in Akkrum (totdat de havenmeester zei
dat we echt maar eens moesten gaan slapen), ruilspel in Lemmer, met de bus en naar de film in
Amsterdam, Juba in ziekenhuis Heerenveen (gelukkig was het maar een gekneusde voet), gedart en
gebiljart in Langweer – we hebben volop genoten!
Na de zomerstop werden de vier oudste senioren staf, en er kwamen vijf nieuwe senioren bij, totaal
twaalf senioren. Iets meer onervarenheid, maar met vernieuwde energie is het wederom een leuke
groepssfeer. De senioren hebben grootse plannen voor het hok, en het ze zijn tot op de dag van
vandaag nog steeds bezig met uitwerken, erg leuk! Tijdens het najaar was er natuurlijk ook weer een
weekend, door het slechte weer besloten we zo snel mogelijk ons dektentjes te plaatsen. Daarop
haalde Daan de door hem ingepakte dektent uit het achteronder. Deze was verrassend licht en
stonk. Erwin keek hem teleurgesteld aan, Daan had een verkeerde dektent ingepakt die nooit over
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een 16 kwadraat zou passen tegen het verschrikkelijke weer! Gelukkig was Bart de redder in nood en
bracht ons de goede dektent. Naast dit voorval, was ook dit weekend weer geslaagd.
Bij het winterseizoen aangekomen, werden de nieuwe senioren verwelkomd tijdens de
Boerenkoolfuif. De Boerenkoolfuif bestond net als alle jaren uit diverse spellen die leuk waren voor
alle groepen. Ook dit jaar zijn de nieuwe bootsmannen, bak, en staf hard bezig om zich aan de
winterplanning te houden. Voor de Beukende Vuist staat een lange en zware winter te wachten want
er gaat een nieuw dek op en een nieuwe kielbalk in. We zijn benieuwd wat 2018 voor ons te wachten
staat, maar een ding zal zeker zijn; het gaat weer een mooi jaar worden!
Kikkers
In het voorseizoen van 2017 hebben we van alles gedaan met de kikkers. Het was onder andere het
eerste winterseizoen voor veel van de kikkers. Voor de winter hebben we elke keer los gezeild en af
en toe een spelletje. De kinderen leken het heerlijk te hebben en sommigen werden leergierig met
het zeilen. In de winter is er bedacht te gaan werken met thema’s. In het 2e deel van de winter
hebben we ons voornamelijk gefocust op een “winteroorkonde”. Aan het einde kregen ze een mooie
oorkonde waarop stond dat ze hadden leren schuren en lakken. In het eerste gedeelte van de winter
was de verhouding klussen/spelletjes niet zo ideaal voor de kinderen waardoor we in het tweede
gedeelte we meer spelletjes gedaan hebben. Het was erg fijn dat we geen grote verplichtingen
hadden met het klussen. Toen de bootjes weer in het water lagen hebben we het thema ‘landen’
gedaan. Voor sommigen was het wat lastig om het overzicht te houden, maar erg leuk vonden ze het
wel. Verder hebben we heerlijk gezeild in het voorjaar.
Helaas bleek dat de kikkers na de zomer niet door konden gaan, dit onder meer vanwege
zwangerschapsverlof van één van de stafleden van de kikkergroep. Ook bleek het lastig voor andere
stafleden om de vrijdagen mee te kunnen draaien in verband met werk of studie.
We hebben wel een leuke afsluitende opkomst gehad met de kikkers en we blikken terug op een
prachtige tijd met de kikkergroep. De groep beviel erg goed en er wordt al gekeken wanneer we
weer doorgaan met de groep.
D- adfeling
Na de eerste echte zeiltochtjes met het Dampend Hert in 2015 en 2016 is het enthousiasme van de
D-afdeling alleen maar gegroeid. Het resultaat daarvan was onder andere een lange lijst wensen,
dromen en plannen: van het schilderen van de hele boot tot het maken van een boegspriet, van het
vergroten van de zeilen tot het inbouwen van een kachel. Meer dan genoeg plannen voor het
volgend jaar dus.
Het jaar 2017 begon dan ook met fanatiek klussen. In drie klusweekenden met de hele afdeling en
vele uren daartussen is onder andere de hele boot geschilderd in de kleuren van de rest van de vloot,
al het houtwerk onderhouden, de koeling van de motor gerepareerd, nieuwe vlonders gemaakt, de
marifoon, elektra en gasaansluiting verbeterd.
Daarna begon in april ‘het echte werk’. Het Dampend Hert kon, met hulp van leden van de Dafdeling, de vereniging ondersteunen tijdens de instructiedagen en het juniorenkamp. Tussen die
activiteiten lag ze dit jaar op een vaste ligplaats in Enkhuizen. Vanaf daar is ze door veel leden
meegenomen voor langere en kortere zeiltochten. Van chillen met vrienden op de Kaag tot storm op
het IJselmeer, van toeren over de Randmeren tot droogvallen op het Wad: ze heeft al een groot deel
van Nederland gezien.
En de dromen en plannen voor volgende jaren worden alleen maar groter en wilder. Genoeg
uitdaging voor de komende jaren dus!
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5- Jaarrekening
De organisatie heeft het jaar 2017 afgesloten binnen de vastgestelde kaders en budget. De
jaarrekening is ook met dit bestuursverslag op de website www.haventje.nl gepubliceerd.
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