Concept Verslag Algemene Leden Vergadering PRV de Where, 12 december 2014
Aanwezig: 31 leden
1. Opening en mededelingen
Frans Kat, onze voorzitter heet iedereen welkom. Hij bedankt de bestuursleden voor het werk wat zij voor de
club doen.
Mededelingen:
1. Er zijn twee roeibevoegdheden aangepast (+ C1 en Sturen Glad); (zie het handboek deel2 op
www.prvdewhere.nl)
2. Bij vorst (+1) en mist wordt er niet geroeid. Frans doet een oproep om met elkaar de veiligheid voor
het materiaal en de mensen in de gaten te houden. Dat voorkomt schades. Er zijn hierover met de
leden regels bepaald, hou je daaraan en ga niet de discussie aan met elkaar. De gele fluoriserende
hesjes zijn belangrijk om te dragen, want dan ben je goed zichtbaar. Houdt je ook aan de andere
afspraken, zoals je boot en riemen droogmaken en voorzichtig in- en uitbrengen.
3. De belangstelling voor het indoortrainen op dinsdagavond is mager. Frans doet een oproep om mee
te gaan doen. Het is een training geschikt voor iedereen, van jong tot oud en alle niveaus.
4. Dank aan de woensdagploeg voor de kerstversiering van de soos.
5. Jan Idema is ziek, hij is opgenomen in het ziekenhuis met longontsteking.
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen stukken bij de secretaris binnengekomen voor deze vergadering.
Sponsoring
Arjan Loeffen, heeft de vereniging een camera ter beschikking gesteld om te gebruiken bij training, instructie,
tochten, etc. De ledenvergadering bedankt hem hiervoor met een applaus. Het is een zgn. go pro action
camera, met een shockproof en waterbestendige tablet en een GSM-abonnement voor internetverbinding.
Het vraagt enige oefening om goede resultaten te behalen met het apparaat. Je kunt bijv. ook een tocht
uitzetten en de trip blijven volgen. Voor het filmen vanaf de kant/fiets is de camera minder geschikt.
3. Vaststellen Notulen ALV 11 april 2014
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het wordt vastgesteld met dankzegging aan de secretaris.
4. Jubileum poloshirts
Carla Dijkers en Wim Vis krijgen een poloshirt met opdruk, omdat zij 25 jaar lid zijn van De Where. Leo
Bijman, Henk Blomberg, Wim Otter, Guru Boparai, Cees de Bruin konden niet bij de ALV zijn. Zij krijgen het
shirt later.
5. Jeugdcommissaris en vacature toercommissaris
1. Sandra Laan heeft zich aangemeld als jeugdcommissaris. Daarmee wordt zij lid van het Algemeen
Bestuur. Welkom Sandra!
2. Cees de Groot gaat volgend jaar stoppen als toercommissaris. Het bestuur zoekt per april 2015 voor
deze vacature een nieuwe toercommissaris.
3. Denis du Cloo, de materiaalcommissaris, gaat stapje terug doen i.v.m. studie. Hij blijft wel in functie,
maar op de achtergrond. Jaap Nijman en Frans Kat vangen de taken in overleg met de
commissieleden tijdelijk op.
6. Botenplan 2015
Denis geeft een toelichting op het boten investeringsplan (zie stukken bij de agenda). Het voorstel vloeit
voort uit het vorig jaar vastgestelde meerjarenplan.
A. Twee skiffs vervangen door twee nieuwe Swift Racing Club A oefenskiffs. De boten komen uit China.
De Club A is een hoogwaardig materiaal skiff (koolstof). Er is gekozen voor backing riggers omdat je dan
beter bij het voetenbord kan voor het afstellen.
Riet van Straten vraagt of deze skiffs hetzelfde zijn als de kwaliteit van bijv. de Aquarius? Denis: Ze zijn
beter, stijver qua materiaal, en in de vorm hetzelfde als een wedstrijdskiff. Arjan Loeffen vraagt naar de
prijzen. De skiffs kosten € 3050,- per stuk.
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B. Aanschaffen van nieuwe riemen. Twee sets Concept2 voor de nieuwe skiffs. Zes sets Concept2 sculls
voor de Haal en de Overwhere om de oudste riemen te vervangen, c.q. door te schuiven. En acht extra
boordriemen om een kwaliteitsslag toe te passen. De riemen komen met de skiffs totaal op 14.000€.
C. Renovatie van De Where. Het gaat om een dubbel twee; een bijzondere houten wedstrijdboot. De boot
is renovatie door de fa. Heeres waard. De lak heeft waterschade, de spanten zijn aan het melamineren
en de kuip lekt. De boot wordt helemaal kaal gehaald. Er is overwogen om de renovatie zelf te doen. De
dinsdagochtendploeg investeert veel tijd in het opknappen van de houten boten. Deze boot vraagt echter
meer specialisme. Riet van Straten: is de boot al getaxeerd door Heeres? Heeres doet deze renovaties
vaker. De prijs is gebaseerd op de ervaringen van Heeres. Wordt De Where alleen voor goede
wedstrijdroeiers? Ja, het is een bevoegdheid 6 boot en dat blijft ook zo. De boot is nog zo goed, omdat er
voorzichtig mee is omgegaan.
De ledenvergadering gaat akkoord met de drie voorstellen. Het boten investeringsplan 2015 is daarmee
vastgesteld.
Problemen met de Jan van Gent?
Toine van Acker heeft een vraag over de C2+/C3 Jan van Gent. Hij heeft gehoord dat de mensen die er in
roeien niet tevreden zijn. De boot spoort niet. Toine heeft informatie van Fred van den Oever; die heeft
geprobeerd om de dollen beter af te stellen. Dat lukt niet door de positie/hoogte van de dollen.
Denis vindt dit teleurstellend omdat de boot geroemd wordt om zijn kwaliteiten. De boot is al terug geweest
naar de fa.Wiersma. De constructie van de boeg is aangepast naar de klassieke vorm. Dat werkt beter als je
de boot vooral als C3 gebruikt. Er zat ook een fout in de stuurstang. De boot is na terugkeer niet goed
getest. Denis is niet op de hoogte van de klachten die Toine noemt en vraagt de leden naar de ervaringen
met de Jan van Gent.
Cees de Groot: met het roeien/sturen als C2 heb je er niet zo veel last van. Als C3 is het moeilijker, ook
omdat de boot snel vaart. De boot gaat resoneren. Het roer zit scheef en gaat klapperen. Sandra Laan heeft
dezelfde ervaring. Wim vd Hoek geeft aan dat de boot erg gevoelig is en gemaakt voor technisch goed
roeien. Het resoneren is vooral aan de bakboordkant bij de recover. Denis denkt dat het formaat van het roer
te groot is voor een C3 voetenstuur. Hij denkt aan een oplossing van een kleiner roer; maar hij gaat er mee
proefvaren en komt er op terug.
7. Begroting 2015 en contributie 2015
Jac geeft toelichting op de actuele wijzigingen in de stukken. Eind november zijn er nog wat zorgen over
2014. De belangrijkste is de achterstand in contributie betalingen; er moet nog €2500 binnen komen. De
begroting hangt nauw samen met het aantal leden en contributieverhoging; het aantal leden weten we nu
nog niet precies. Op basis van de wensen van de jeugdcommissaris is het jeugdbudget opgehoogd naar
€1400, plus een extra eenmalige investering voor crew-shirts en twee coach-jassen.
Riet van Straten vraagt naar het VSB fonds. Deze boekhoudkundige constructie loopt af in 2018; moet je
gaan lobbyen om weer zo’n pot geld te krijgen? Jac: je moet een specifiek doel hebben, bijvoorbeeld voor
een verbouwing. We moeten hier nog wel iets op vinden. Jac heeft al een voorziening opgebouwd in de
exploitatie. En, hij is al met wat mensen binnen de club aan het praten over een goede oplossing.
De ledenvergadering is akkoord met de begroting 2015.
Ook akkoord met de contributieverhoging met 1,4% inflatiecorrectie.
8. Beleidsplan PRV de Where 2015 -2020
Jaap geeft een toelichting op het beleidsplan. Er is gestart met terugkijken naar de doelen uit het vorige
beleidsplan. De conclusies uit die evaluatie zijn, dat er veel gerealiseerd is. Er zijn ook extra dingen gedaan.
Bijvoorbeeld door nieuwe wetten (de horecavergunning) of regels van de KNRB en extra PR en website
activiteiten. De doelen op het vlak van opleiden en wedstrijdroeien bleken te ambitieus te zijn. Al met al zijn
we goed bezig en gaan het huidige beleid consolideren. Zoals de uitvoering van het botenplan voor de
komende jaren. Het wedstrijdroeien is beperkt tot enkele senioren/veteranen en wat jeugd. Daar ligt niet de
ambitie. We zijn een recreatieve club.
De organisatie van de vereniging met de verschillende commissies loopt goed. We hebben een actieve
groep vrijwilligers; het zijn alleen wel veelal dezelfde mensen. Het vinden van nieuwe bestuursleden blijkt
steeds weer lastig.
Het dragen van clubkleding is niet bepaald onze sterke kant. Het bestuur vraagt zich af of we het niet meer
verplicht moeten stellen. We hebben nu een goed pakket clubkleding qua assortiment, kwaliteit en prijs (zie
www.prvdewhere.nl). Voor de uitstraling van de club is het belangrijk om de clubkleding te dragen.
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Carla Dijkers: sommige mensen dragen al 20 jaar andere kleding, dat verander je niet zo maar. Sandra
Laan: je moet lang wachten op bestelde Di-Bi-kleding, dat stimuleert niet. Als meer leden kleding bestellen,
kan er vaker en sneller geleverd worden. Een deel van het pakket heeft een zeer korte levertijd.
Riet Kuipers: er zijn veel verschillende kleuren groen. Toine van Acker: Dat draai je niet zo maar terug. De
kosten van de shirts kan het probleem niet meer zijn; de kwaliteit is echt goed voor weinig geld.
Wim vd Hoek vindt dat je het niet verplicht moet stellen, maar je kunt het wel meer stimuleren. Bijvoorbeeld
bij de jeugd. Dat kan ook bij een toertocht, door het in de uitnodiging te noemen. Bij het afroeien is het
dragen van clubkleding verplicht. Arjan Loeffen vraagt waarom het nodig is. Bij een wedstrijd, teamsport is
het logisch; bij roeien hoeft het toch niet. Rolf Olsen: bij de KNRB-wedstrijden is het verplicht. Het is verder
vooral de uitstraling van de club en de sport. Je roeit in een ploegsport. Dat is duidelijker als je allemaal
hetzelfde draagt. Je weet wie er bij hoort; het ziet er beter uit. Ingrid Sitters geeft als voorbeeld de laatste
jeugdwedstrijden. De bezoekende verenigingen hadden allemaal clubkleding aan. De Where blonk uit in
rommeligheid.
In het beleidsplan nemen we op dat we het kopen en dragen van clubkleding meer stimuleren en streven
naar goede uitstraling qua kleding (vooral bij evenementen).
Vervolgens gaat Jaap in op de kansen en bedreigingen. Het ledenaantal stabiliseert dit jaar, groeit zelfs iets
(18 opzeggingen en 30 nieuwe leden). Cees de Groot merkt op dat ledenterugloop bij alle verenigingen een
probleem is. Dat is zo, maar, wij hebben tenminste 200 leden nodig om financieel gezond te blijven. Carla
geeft de tip om bij een opzegging meer aandacht voor de opvang van rest van de ploeg te hebben. Dan
voorkom je wellicht dat een hele ploeg opstapt. Ingrid geeft aan dat de redenen voor opzeggingen vaak
vanwege verhuizing, blessure of leeftijd is.
Pieter Schmall bevestigt het idee om integratie tussen ploegen te stimuleren. Het lijkt hem leuk om met
anderen te roeien om nog wat bij te leren. Dat kan tijdens het open roeiuur.
Bob Melcherts vraag of de VOG- verklaring omtrent gedrag verplicht wordt. Het is nog niet verplicht maar
KNRB/NOC-NSF stimuleert het wel.
De lijst van mogelijke activiteiten die in het beleidsplan staan worden door bestuur en commissies de
komende jaren (al dan niet met hulp van leden) opgepakt om uit te werken.
Riet van Straten vraagt naar de instructeurs- en coachingsopleidingen. Zij heeft belangstelling om een
vervolgcursus te gaan doen. Wanneer en hoe kun je je daarvoor opgeven? Er is voor 2015 geld begroot.
Jaap en Johan proberen om de cursus in huis te halen. Je hebt dan wel een minimaal aantal cursisten
nodig. De oproep gaat persoonlijk, maar gaan we ook in de Whereflits doen.
Onze vereniging is te klein om goede opleidingsstructuur te bieden. Rolf oppert dat we ook contact kunnen
leggen met een wedstrijdvereniging in Amsterdam, om daar praktijkervaring en kennis op te doen.
Pieter geeft aan dat zijn ploeg graag zou zien dat er iemand mee fietst en kan zeggen wat er aan schort.
De ALV gaat akkoord met het beleidsplan 2015-2020, waarmee het is vastgesteld.
9. Rondvraag en wvttk
1. Cees de Groot: Hans Wensveen heeft voor 28 juni 2015 een tocht bedacht: Kunst/Theater op het
water. Reserveer vast de datum!
2. Bob Melcherts: Is het een idee om met een vergelijkbare club in de omgeving te gaan sparren; zij
hebben vast vergelijkbare ‘problemen’. Frans: dat doen we jaarlijks op de bondsdag. Daar
ontmoeten we diverse bestuurders. Er zijn workshops over actuele thema’s. Levert inspiratie op voor
allerlei onderwerpen. Er is overleg met de midweekroeiers en er is contact met RV De Zaan.
3. Wim vd Hoek wil weten of iemand een paar riemen kan kopen? Hij kan contact met Denis opnemen.
4. Wim: was vrijdagochtend in de soos, er was niemand en het was warm binnen. Kan misschien op
bezuinigd worden met een goede timer. Programmering van de thermostaat moet worden
nagekeken.
5. Wim: Kunnen we aan het eind van seizoen een enquete uitzetten over het indoortrainen? Dat kan.
Wim wil dat wel met de secretaris oppakken.
6. Riet van Straten: op 11 januari is de 2e Winter Combi tocht. Roeien of fietsen naar Edam. Keuze
rondleiding door Edam of Grote Kerk, etc. Zie de informatie en inschrijflijst.
7. Carla Dijkers: de leden kunnen roeihandschoenen bestellen een € 10,- (€ 5,- gaat naar de club).
Komt op de website.
8. Tineke Vaessen: vraagt aan de materiaalcommissie of er iets van een kast kan komen om de twee
soorten schone handdoeken (keuken/boten) gescheiden te houden. Netjes ophangen van natte
handdoeken na gebruik lijkt een illusie.
Pagina 3 van 3

