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Het afgelopen jaar van NJV
Het afgelopen jaar stond voor NJV in het teken van aanpakken en hierdoor hebben we weer
een succesvol jaar achter de rug waarin er veel gebeurd is. De uitgebreide beschrijvingen
leest u verder in deze update, maar in het kort wordt afgelopen jaar bij NJV gekenmerkt
door:
- Enorme voortgang in het project omtrent het vervangen van de beschoeiing. Naast
meer duidelijkheid in de technische uitvoering en de kosten hiervan is er een begin
gemaakt aan het aanschrijven van fondsen, is een crowdfundingsactie gestart en zijn
de eerste stappen in de richting van het doelbedrag gezet.
- Meer nadruk op het ambacht van onze vloot; er is hard gewerkt om ons varend
erfgoed onder de aandacht te brengen, onder andere door een nieuwe website die
speciaal hiervoor ingericht is: haventje.nl/erfgoed.
- Het aanpakken van weer veel groot onderhoud aan onze houten vletten, waaronder
het vervangen van een gang bij de bever, een stuk spiegel bij de bruinvis en een
stukje gang bij de zeemeeuw.
- Een grote seniorengroep, waardoor een extra zestien kwadraat in de vaart genomen
is. Ook dit betekende veel kluswerk bij de senioren het afgelopen jaar.
- Enorm leuke verenigingsbrede activiteiten, gezellige zaterdagopkomsten en
uitdagende zomerkampen en weekenden.
Op de volgende pagina’s is voor de verschillende afdelingen beschreven wat zij gedaan
hebben in het afgelopen jaar.
Stichting NJV de Haven (de Reders)
In 2018 hebben wij drie nieuwe mini’s mogen verwelkomen. Door het wegvallen van de
Kikkerleden en verschuivingen van junioren naar senioren, is het totaal aantal leden vrijwel
gelijk gebleven ten opzichte van het jaar 2017, namelijk 43.
In de afgelopen jaren is gekeken naar het verkrijgen van een NOV-status. In verband met de
grote hoeveelheid werk en de minimale opbrengsten, is besloten om onze energie in eerste
instantie te steken in het verkrijgen van een ANBI-status (ANBI staat voor een algemeen nut
beogende instelling).
De vervanging van de beschoeiing is nu echt urgent. In 2018 is daarom gestart met
crowdfunding. Op de Crowdfunding-website (platform via Scouting Nederland) zijn diverse
acties aangemaakt waarop leden, oud-leden, ouders en andere belangstellenden een
donatie konden doen. De crowdfunding loopt nog door tot het voorjaar van 2019. Naast de
Crowdfunding-website is een erfgoedsite aangemaakt. Op deze website is de herkomst van
onze vloot en het ambachtelijk werk wat door onze jeugdleden (7-18 jaar) gedaan wordt in
kaart gebracht. Het is een ‘levende’ site in de zin dat het onderzoek van de geschiedenis van
de vloot en het beschrijven van het ambachtelijk werk wat er bij de vereniging gedaan wordt,
stukje bij beetje wordt aangevuld.
Ouders van de leden zijn op diverse manieren bij het beschoeiingsproject betrokken: van het
uitzoeken van mogelijke interessante fondsen, het schrijven van teksten en het bedenken
van acties, tot het inzetten van het eigen netwerk, alles om het beoogde bedrag bij elkaar te
krijgen.
In 2018 is het contact met de plaatselijke pers geïntensiveerd. Diverse persberichten zijn in
de plaatselijke kranten geplaatst en dit heeft zijn vruchten al afgeworpen. Naar aanleiding
van een verhaal in het Haarlems Dagblad zijn wij benaderd door een filantropische stichting
uit Heemstede die een aanzienlijk bedrag voor de beschoeiing gaat sponsoren.
Ook de nieuwe Burgemeester van Heemstede heeft een bezoek aan de Haven gebracht en
heeft meegezeild op de Molenplas.

Naar aanleiding van de AVG-regels, is door alle leden (of door hun ouders) een verklaring
getekend met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens en fotomateriaal. Op de
website is ons privacy beleid geplaatst.
Tenslotte kregen wij aan het eind van het zeilseizoen onverwacht het mooie bericht dat een
buurtbewoner zijn zestienkwadraat aan de Haven wilde doneren.
We gaan met vertrouwen het nieuwe jaar in!
-De Reders
Mini’s
Afgelopen jaar zijn de mini’s gegroeid naar een leden aantal van 14 maar met een minder
grote stafbezetting van vier man. Onze visie dit jaar was om spelenderwijs de leden te leren
zeilen en ze iets over het onderhoud van de boten bij te brengen.
Onze visie hebben wij bereikt door veel spelletjes te spelen die iets te maken hebben met
zeil techniek zoals een zeilstanden race. Onze leden zijn tussen de 7 en 10 jaar oud dit is
een erg leuke groep. Wel is het soms een uitdaging om ze het zeilen en de theorie te leren.
Wat wij hebben gedaan om ervoor te zorgen dat dit wel is gelukt is het veel herhalen van de
theorie op een spelende wijze.
In de winter zijn wij ook begonnen met het geven van de spettercursus en de knoop van de
week. Hierbij leren zij de theorie voor het zeilen en de knopen die wij gebruiken tijdens het
zeilen.
Komend jaar zullen wij verder gaan met de spettercursus en de knoop van de week. Als het
zeilseizoen weer begint kunnen de leden deze theorie toepassen tijdens het zeilen. Verder
zal onze visie hetzelfde blijven.
-De Ministaf
Junioren
Het jaar 2018 begon met Vincent, Sanne, Tijmen, Floris en Julia in het juniorenstafteam en
een grote groep met junioren waarvan er veel al voor hun laatste seizoen met ons
meededen. Het jaar begon met het gewoonlijke winteronderhoud aan de vletten en het
afklinken van de nieuwe spanten van de bever. De junioren hebben weer hard geklust om de
boten voor het winterweekend ook aan de buitenkant te voorzien van een mooie laag lak. De
Fuut mochten we zelfs helemaal ontdaan van de oude laklagen door met verfbranders en
krabbers de hele romp tot de gangen kaal te krabben. Dit betekende wel dat we daarna extra
veel lagen lak moesten smeren, maar deze hechten nu een stuk beter dan de vorige oude
laklagen. Gelukkig hadden we alles op tijd af om plaats te maken in het ruim voor de boten
van de senioren en konden we de week erna lekker met de hele vereniging naar Haarlem
voor het winterweekend. Met spellen als levend pacman, bunkertrefbal en een spooktocht
hebben we even een weekend niet geklust en hadden we daarna weer frisse moed om de
inventaris van de boot te onderhouden.
Na nog een aantal onderhoud aan de riemen, vlonders en het lakken van de helmhouten tot
aan de pleedeksels kwam het hellen van de boten gelukkig alweer in zicht. Met een
collecteweek voor Jantje Beton tussendoor waar de junioren zich fantastisch hebben ingezet
was er nog de nodige afwisseling. Op 24 maart was het moment van de waarheid daar en
gelukkig bleven ook dit jaar alle vletten weer goed drijven.
Het zeilseizoen werd geopend door eerst weer lekker in te zeilen en leuke spelletjes op het
water te spelen. De derde zaterdag waren we alweer helemaal vertrouwd met het zeilen en
konden we weer nieuwe dingen leren op ons instructieweekend. De zaterdagen erna hebben
we met extra junioren vanuit de Jeugdsportpas gevaren, hebben we nog een
instructieweekend gehad op de mooie Nel en mochten de ouders van onze leden meevaren
met ons tijdens de jaarlijkse ouder-kind dag. Al met al een druk voorjaar dus.
Halverwege juni zijn we met de junioren op weekend geweest naar de zeeverkennersgroep
‘Elfregi’ in Amsterdam. Dit is de enige andere vereniging die nog met houten vletten vaart,
leuk om daar eens een kijkje te nemen dus! Samen hebben we admiraal gezeild, gegeten en

in de avond gezellig een kampvuur gebouwd. Na een lange terugsleep kwamen we
zondagmiddag lekker moe maar voldaan thuis.
De zaterdagen erna konden we nog lekker zeilen op de Molenplas en kwamen er acht extra
junioren vanuit de Jeugdsportpas meevaren, volle boten en gezellige opkomsten dus. Met
leuke zeilspellen en een prachtig voorjaar konden wij ons letterlijk en figuurlijk opwarmen
voor het aankomende zomerkamp.
Het zomerkamp van 2018 vond plaats op de Reeuwijkse plassen nabij Gouda. Na vanaf 8
uur ’s ochtends tot half 9 ’s avonds gesleept te hebben, kwamen we aan op ons kampterrein.
Aldaar begonnen acht fantastisch mooie dagen, met temperaturen tegen de dertig graden
aan en helaas weinig wind. Door de blauwalg op de plassen moesten we vaak een stukje
roeien voordat we dan eindelijk een verfrissende duik konden nemen. We hebben geweldige
dagen gehad met speurtochten, zeilwedstrijden, siësta’s, dagtochten en watergevechten.
Ook betekende het kamp het afscheid voor wel zeven van onze leden, die doorstroomden
naar de seniorengroep. Daarnaast namen we afscheid van Floris en Vincent die andere
taken binnen de haven gingen vervullen na het zomerkamp.
Na de zomer ontvingen we drie nieuwe leden die doorstroomden vanuit de mini’s en
mochten we Abel verwelkomen binnen ons stafteam. Omdat de meest ervaren leden van de
junioren nu allemaal bij de seniorengroep aan het zeilen waren, hebben we de eerste drie
opkomsten vooral gefocust op het bijbrengen van de essentiële vaardigheden zodat de
junioren zonder de stafleden aan boord konden zeilen. Dit ging fantastisch en de vierde
opkomst waren de boten voorzien van bekwame bemanningsleden die naast het veilig zeilen
ook nog eens heel veel plezier hadden met hun bemanning tijdens de leuke zeilspellen.
Met het najaarsweekend zijn we op vrijdagavond naar de Kaag vertrokken waar wij in het
pikkedonker aankwamen en de tenten gelukkig al voor ons klaarstonden en wij gelijk het bed
in konden duiken maar het toch wel erg koud was voor oktober. Samen met de mini’s
hebben we de vletten gedeeld en daardoor was er naast veel zeilen ook tijd in het
programma voor landspellen en hebben we ook met het Dampend Hert gezeild, wat de
junioren super gaaf vonden.
Na het weekend hebben we nog twee zaterdagen spelletjes op het water gespeeld en
daarna begon het winterseizoen alweer, met weer een hoop werk aan de winkel. Naast het
reguliere krabben, schuren en lakken, bleken zowel de Zeemeeuw als de Bruinvis plekken in
de romp te hebben die zo rot waren, dat we er met de krabber doorheen konden prikken. Dit
betekent dat we voor beide boten een stuk hout moeten vervangen om ze weer waterdicht te
maken, werk aan de winkel dus! Ook zijn we begonnen de leden te betrekken bij het
vervangen van de gangen van de Bever, de boot waar vorig jaar al een hoop nieuwe
spanten in geplaatst zijn. De junioren vinden het super leuk om zo eens iets anders te doen
dan schuren en lakken en nog meer te weten te komen over het groot onderhoud aan onze
klassieke boten. Tot nu toe loopt het onderhoud gestaag en verwachten we op tijd klaar te
zijn om weer met een drijvende vloot te kunnen zeilen in het voorjaar van 2019.
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!
-De Junistaf
Senioren
2018 begon voor de seniorenstaf nog als een druk jaar want zij hadden besloten om dit jaar
bij de Beukende Vuist toch de kielbalk te vervangen, het dek en een deel van de
draagconstructie van het dek. Meer over deze renovatie leest u op de website onder:
Erfgoed → De historische vloot → zestienkwadraten → De Vuist. Deze renovatie heeft
behoorlijk veel tijd gekost, maar gelukkig lukt het de seniorenstaf om naast de renovatie ook
voldoende aandacht te besteden aan de boten van de leden. Zo is er in de winter bij de
Droeftoeter een spant vervangen en bij de Trekschuit een spant vervangen en een
motorplank. Dit allemaal naast het reguliere onderhoud. Deze vervangen kosten altijd extra
tijd omdat in een winterseizoen normaliter alleen tijd begroot is voor regulier onderhoud, dus

schuur en lakwerk. Het is de senioren (en staf) toch gelukt om alle boten van de leden af te
krijgen.
Op 24 maart mochten de boten weer het water in zodat de leden weer met elkaar konden
zeilen. Helaas was de Beukende Vuist nog lang niet klaar, dus is de seniorenstaf iedere
zaterdag bezig geweest met klussen. De senioren zijn ook in het voorjaar weer op weekend
gegaan naar de Kaag. Om dit door te laten gaan is de Aoife uit de loods gehaald zodat de
seniorenstaf een boot had om in te varen. Hier hebben de senioren heerlijk genoten van het
weer en de gezelligheid met elkaar.
De overige weken van het vaarseizoen, tot zomerkamp, bestonden uit Jeugd Sportpas (JSP)
dagen, instructiedagen waarbij de leden hun zeilniveau verbeteren en een aantal andere
verenigingsbrede activiteiten.
Dan de periode waar iedereen het gehele jaar naartoe werkt; zomerkamp! Dit jaar zijn de
senioren weer naar Friesland gegaan met schitterend weer! Geen enkele dag is er regen
geweest en zoeken naar schaduw werd al gauw een uitdaging met geen wolkje aan de lucht,
een open zeilboot en dagelijks zo’n 28 à 32 graden. Een beter zomerkamp konden we niet
wensen met zulk weer en zo’n leuke seniorengroep! Helaas waren er wel wat noodreparaties
nodig zoals een wantputting die uit het dek kwam zetten, gebroken mastwangen waardoor
de mast naar beneden kwam zetten en een slippend roer waardoor er geen controle meer
was over de boot. Dit zagen de senioren en seniorenstaf als een uitdaging, maar kijken met
veel plezier terug op het zonnige en gezellige zomerkamp. Dit komt mede door de hulp van
Bart want hij is speciaal voor ons naar Sloten gereden om te helpen met alle reparaties.
Bedankt Bart!
Na een zomerstop begon het najaarsseizoen succesvol met zeven nieuwe senioren die zijn
overgekomen vanuit de junioren. Dit zorgde ervoor dat de groep groeide tot maar liefst 19
senioren! Met deze super leuke groep zijn we in het najaar weer een weekendje naar de
Kaag gegaan. Dit vond vrij laat in het jaar plaats waardoor een dikke trui geen overbodige
luxe was. Volgend jaar doen we het najaarsweekend toch wat eerder in het jaar.
Na een tevreden najaarsseizoen begon alweer het winterseizoen met klussen aan de
vlonders en uiteraard de Boerenkoolfuif. Naast super leuke spellen hebben de senioren nog
een cadeautje gekregen, namelijk een nieuwe boot! Een van de bewoners op het Hageveld
had namelijk nog een zestienkwadraat liggen, maar maakte er weinig gebruik van dus wilde
de boot aan de Haven doneren. Dit was inclusief tuigage en een buitenboordmotor! Een
gullere gift dan dit bestaat haast niet. Bedankt Joost voor deze donatie!
Met veel plezier kijken wij terug op een mooi jaar en kunnen niet wachten met wat 2019 voor
ons in petto heeft.
-De Senistaf
D-afdeling
In 2018 heeft ’t Dampend Hert niet stilgelegen; door de stafleden is er weer flink de handen
uit de mouwen gestoken in het voorjaar om de boot weer gereed te krijgen voor een nieuw
zeilseizoen. Dit begon met een week op de helling, waar het gehele onderwaterschip
onderhouden is en het motorruim met een goede roestwerende coating is voorzien. Ook is
het interieur van de boot een stukje opgeknapt en is ze voorzien van weer een mooi likje
verf.
In het voorjaar is het hert met de junioren mee gegaan op weekend, gebruikt tijdens de
instructiedagen en hierna is ze gebruikt door stafleden op de Westeinderplassen en de Kaag
als drijvende camper voor bruiloften die daar plaatsvonden, ideaal!
Omdat de zomerkamp locatie niet bereikt kon worden met ’t Dampend Hert, kon zij dit jaar
gewoon in Heemstede blijven liggen tijdens de zomer.
In het najaar is ze weer ingezet tijdens de instructiedagen en is ze erg intensief gebruikt
tijden het najaarsweekend van de mini’s en junioren. Beiden hebben de boot gebruikt in het
programma en met een rustig windje heeft ze ook heerlijk gezeild op de Kagerplassen.
Na het vaarseizoen zijn de koppen weer bij elkaar gestoken en heeft de D-afdeling besloten
om ook standaard opkomsten in te voeren om gezamenlijk aan de boot te kunnen klussen.

Vanaf nu wordt elke laatste zondag van de maand door de D-stafleden lekker geklust, koffie
gedronken en geluncht en hebben de oudere stafleden weer echt een opkomst gevoel ;) De
aankomende onderhoudsperiode staat het vervangen van de vlonders, onderhoud aan de
motor en het aanpassen van de keuken op het programma, weer genoeg te doen dus. We
hebben zin in het aankomende jaar met onze mooie boot!
-De D-staf

