Concept Verslag Algemene Leden Vergadering PRV de Where, 17 april 2015
Aanwezig: 29 leden
1. Opening en mededelingen
Frans Kat, onze voorzitter heet iedereen welkom. Hij gaat in op het afgelopen jaar, waarin we als bestuur
weer druk bezig zijn geweest. Op zich gaat het goed met de vereniging. Er komen bestuurswisselingen aan.
Frans doet een beroep op alle leden: we moeten met elkaar de club draaiende houden. Het zou mooi zijn als
er nieuwe mensen zich melden om in het bestuur komen.
Mededelingen:
- Het bestuur is bezig met een wifi-aansluiting voor de soos. Op dit moment gaat het nog om de vraag of er
een kabelaansluiting is of moet worden aangelegd en wat de kosten zijn.
- Frans meldt dat de werkzaamheden aan de Wheredijk zijn uitgesteld door de gemeente en
Stadsverwarming. De vereniging blijft voorlopig goed bereikbaar. De dijk gaat t.z.t. voor een half jaar dicht
voor fietsers.
2. Ingekomen stukken
Salahuddin Fakhri heeft de vraag gesteld of De Where een studentenkorting kan toepassen op de
contributie. Het bestuur heeft vrij recent naar dit onderwerp gekeken. Er wordt bijvoorbeeld op verzoek
korting gegeven in de situatie van een dubbel lidmaatschap van De Where en een studentenvereniging. We
hebben geen algemene studentenkorting; er is wel individueel maatwerk mogelijk.
3. Vaststellen Notulen ALV 12 december 2014
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vastgesteld met dankzegging aan de secretaris.
4. Indoortraining, resultaat van de enquete
Wim van der Hoek geeft een toelichting. Ieder jaar is er van 1 oktober tot 1 april indoortraining. De opkomst
is best mager. De enquete ging over de vraag waarom dat is en wat er te verbeteren is.
Er was een goede respons: 50% van de leden heeft de enquete ingevuld. De respons van de jeugdleden
was helaas maar 13%. De belangrijkste aanbevelingen zijn:
De indoortraining is niet alleen bedoeld voor (jeugd)leden die wedstrijdroeien. Iedereen kan meedoen op
zijn/haar eigen niveau! Het is geen specifieke roeitraining; het gaat om conditie en kracht. Er wordt meer
informatie over de training gegeven om de bekendheid te stimuleren. De training blijft op dinsdagavond, dat
had de grootste voorkeur.
Jeroen Vermeulen geeft aan dat de training leuk is en een goede aanvulling op het roeien.
Rolf Olsen zegt dat fietsen naar het roeien sowieso goed is als warming-up voor het roeien.
Cees de Groot doet de suggestie om op zaterdagochtend een filmpje over de training in de soos laten zien.
Voor de jeugd is het misschien een idee om er een wedstrijdelement in te brengen. Wim vraagt de
jeugdcommissie om daar over na te denken.
30 leden hebben aangegeven dat zij volgend jaar gaan meedoen! Het aantal deelnemers zal toenemen als
je met je hele ploeg gaat mee doen.
Romke de Vies oppert het idee om ook in de zomer outdoortraining te doen, net als Triton dat o.a. doet.
Het bestuur is akkoord gegaan met de voorgestelde acties. Op basis van de resultaten en de belangstelling
om komend seizoen mee te doen, is besloten om door te gaan met de indoortraining op de dinsdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur.
5. Veilig sportklimaat
Jaap Nijman vertelt wat de aanleiding is voor dit onderwerp. We hebben al enkele jaren een regeling
ongewenste omgangsvormen (staat op de website bij de belangrijke documenten). Het NOC*NSF en KNRB
adviseren op basis van ontwikkelingen om de regels aan te passen. Het bestuur heeft Romke de Vries en
Sonja van der Kemp, onze vertrouwenspersonen, gevraagd om hierbij te helpen.
Romke geeft een toelichting op hun bevindingen. Zij hebben al enige jaren geen meldingen gekregen van
leden en de regeling niet nodig gehad. Bij het aanpassen gaat om het voorkomen van grensoverschrijdend
gedrag in plaats van ongewenste omgangsvormen. Dat is een breder begrip. Het is voor De Where wat
theoretisch, maar toch belangrijk. Het gaat om het stimuleren van een cultuur waarin je elkaar makkelijker
aanspreekt op gedrag wat niet respectvol is. De vertrouwenspersonen adviseren het bestuur een meer
onafhankelijke onderzoekscommissie. Sonja vult aan dat de nadruk van het advies van de KNRB ligt op het
begeleiden van jongeren. Vraag is of je aan de begeleiders van onze jeugd meer eisen wil stellen. Je kunt
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bijvoorbeeld denken aan expliciete gedragsregels/omgangsvormen. De regeling moet ook eigenlijk meer
ingebed zijn, bijvoorbeeld in een algemene gedragsnorm. Uitgangspunt is dat je je veilig moet kunnen
voelen.
Het bestuur gaat het advies van de KNRB en van onze vertrouwenspersonen bespreken. In de ALV van
december 2015 zal de aangepaste regeling grensoverschrijdend gedrag aan de leden worden voorgelegd.
6. Jaarverslag 2014
Jaap Nijman brengt in, dat het best lastig is om de leden in beweging te krijgen om wat te doen voor de club.
Dat speelt bij veel verenigingen: het wordt consumentisme in de sport genoemd. Het werk in de club vraagt
continue inzet van leden. Er zijn ongeveer 60 a 70 leden redelijk actief, maar dat zijn voor een groot deel
dezelfde mensen.
Toine van Acker zegt daarop dat het werken met vrijwilligers een nobel streven blijft, maar we zien
nauwelijks effect van dit soort oproepen in vergaderingen. Waarom worden bepaalde klussen, zoals het
schilderwerk, niet uitbesteed? Jaap reageert dat dit de financiën van de club raakt, we kunnen dan materiaal
minder kopen. Cees de Groot oppert de mogelijkheid om vrijwilligerswerk voor de club verplicht te stellen.
Dat vraagt wel weer iemand die dat regelt. Er zijn aardig wat leden die het geen probleem vinden om
arbeidsintensieve klus uit te besteden, bijvoorbeeld schilderwerk, in plaats van de aanschaf van een boot.
Jeroen doet de suggestie om een beroep te doen op de morele verplichting, dat kan bijvoorbeeld met een
soort stempelkaart. Rolf vult aan dat andere verenigingen dat ook doen. Je kunt de klussen die je niet doet
afkopen. Sonja heeft de ervaring dat het beter helpt als je mensen persoonlijk aanspreekt. Dat kun je
bijvoorbeeld per ploeg doen.
Dit onderwerp en de suggesties die zijn gedaan worden in het bestuur besproken.
Financieel jaarverslag en begroting 2015
Jac geeft een toelichting over de financiën van de club en de controle van de uitgaven. Zoals de check door
de kascommissie. De ultieme controle ligt bij de ALV.
Resultaten t.o.v. 2013. In het verslag zijn de grote uitgaven genoemd. Zoals de horecavergunning, de
reparatie van het dak en de vlotten.
We hebben een hypotheek met 6,5% rente. Romke de Vries vraagt of het oversluiten van de hypotheek niet
slim is? Volgens Jac niet, we krijgen geen lagere rente. Het gaat nu ook nog maar om € 20.000.
Begroting (exploitatie) 2015 is wat bijgesteld. De subsidie van het Rijk vervalt in 2015.
Toine van Acker vraagt of er nog achterstallige contributie is. Er is nog 1 lid wat nog niet heeft betaald.
Rob Dijkstra doet de suggestie om bij de leden het geld te lenen in plaats van de hypotheek - bijvoorbeeld
met certificaten uitgeven, soort crowd funding? Het bestuur gaat die mogelijkheid uitzoeken.
Is het niet ook interessant om de grond aan te kopen? Het terrein, de vlotten en de beschoeiing zijn van de
gemeente. Dat is een grote investering en hoge onderhoudskosten als dat eigendom zou zijn.
Vraag is nog of de bestrating ook van de gemeente is, want daar kan wel wat in gebeuren.
Andre: voorstel om zonnepanelen op het dak te zetten om energie te besparen? Ook de moeite waard om
deze suggestie weer uit te zoeken.
Kascommissie: Andre leest de verklaring voor. De kascommissie adviseert het bestuur te dechargeren.
Voorstellen:
•
Een extra aflossing op de hypotheek te doen van € 5000: unaniem akkoord.
•
Het bestuur te dechargeren voor het gevoerd financiële beleid en beheer: akkoord.
•
Nieuw lid kascommissie ter vervanging van Andre Geluk? Erik de Jong stelt zich beschikbaar.
•
Het resultaat van 2014 toe te voegen aan het kapitaal per 1 januari 2015: akkoord.
7.

Aan- en aftreden bestuursleden
Cees de Groot treedt af als toercommissaris. Heeft twee jaar vol enthousiasme de toer gedaan. Dank
daarvoor. Er is helaas nog geen kandidaat. Jaap Nijman vangt tijdelijk de werkzaamheden op.
Kandidaten kunnen zich melden!
Reglementair aftreden en herkiesbaar (onze formele bestuurstermijn is 3 jaar):
•
Vice-voorzitter/vrijwilligerscoördinator: Jaap Nijman gaat nog door als bestuurslid.
•
Penningmeester Jac Wessels gaat nog even door maar belangstellenden mogen zich melden.
•
Instructiecommissaris Johan Hage gaat nog een jaar door. Hij zoekt iemand voor opvolging. Om te
beginnen iemand voor de losse klussen zoals het schoolroeien en roei-clinics.
Pagina 2 van 3

Er zijn geen tegenkandidaten. De ledenvergadering is akkoord.
8.

Rondvraag en wvttk
1.
2.
3.

Andre vraagt of er wat skiffs opgeriggerd kunnen worden omdat de skiffinstructie weer begint.
Jaap meldt dat het inschrijfformulier voor de Waterlandtocht in de gang hangt. 10 mei!
Op 28 juni is de Theater op het water tocht, dat wordt een mooi evenement. Er is al aardig wat
belangstelling.

21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering.

25 april 2015
Marijke Visser
Secretaris
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