Concept Verslag Algemene Leden Vergadering PRV de Where d.d. 15 april 2016
Aanwezig: 28 leden
1. Opening en mededelingen
De voorzitter Frans Kat heeft de aanwezige leden welkom. Als eerste krijgen die leden een jubileum trui of
polo. Dat zijn Nico Korse (40 jaar lid), Willem Bruijns en Maarten van Meer (25 jaar lid).
Frans deelt mee dat een aannemer binnenkort gaat beginnen met de bestrating bij het clubgebouw.. De
gemeente is opdrachtgever. We krijgen nog bericht over de exacte datum.
2. Vaststellen notulen ALV 11 december 2015.
Geen opmerkingen over het verslag.
De nieuwe boot, een dubbel twee gladde boot, is besteld maar nog niet binnen.
3. Aan- en aftreden bestuur en vacatures
We zoeken actief naar vervanging voor bestuursleden. Jammer genoeg blijft dat lastig. Frans doet een
dringend beroep op alle leden om zich te melden voor bestuursfuncties. Zonder voldoende bestuursleden
kan de vereniging niet draaiende worden gehouden.
Aris Bijvoet vraagt of de leden actief benaderd worden of ze bestuurslid willen worden? persoonlijk
benaderen werkt goed. De bestuursleden hebben daar echter naast hun baan, onvoldoende tijd voor. Alle
leden moeten dat op zich nemen en niet alleen het bestuur. Weten we waar mensen goed in zijn? Jeroen
Vermeulen doet de suggestie om dit via een enquête na te gaan.
De 4 herkiesbare bestuursleden (secretaris, jeugd, botenhuis en wedstrijden) worden herbenoemd. Er zijn
geen tegenkandidaten.
4. Jaarverslag 2015
Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de ALV over het jaarverslag.
Het ledenaantal blijft hangen op ongeveer 220 leden. Wervingsacties zijn speerpunt voor het bestuur.
Bijvoorbeeld de vragenlijst die recent is uitgezet over ledenwerving en punten die verbeterd kunnen worden.
Jaap Nijman geeft een korte toelichting op het overzicht met het aantal leden wat wel/niet vrijwilligerswerk
voor de club doet. 65% van de leden doet geen vrijwilligerswerk.
Toine van Acker merkt op dat het bestuur al een paar jaar dezelfde oproepen doet. Is het een idee om eens
te kijken wat er gebeurd als het niet meer lukt? Bijvoorbeeld beroepskrachten inzetten?
Jaap antwoordt dat er wel iets is veranderd door de aanpak in deeltaken, bijvoorbeeld zoals de nieuwe
instructieopzet. Daar zijn alle klussen nu verdeeld en is alleen nog iemand nodig die de zaken coördineert.
Johan Hage doet de suggestie om het Berlagebrug Roeicentrum te bellen en vragen wat dat kost.
Bijvoorbeeld een skiffinstructie van twee maanden kost daar 200 euro. Mensen kunnen ook daar hun cursus
doen en daarna bij De Where komen roeien. Het beleid van De Where is dat we de nodige instructie zelf
aanbieden.
Bob Melcherts vraagt of het een idee is om de functiebeschrijvingen van de bestuursfuncties op de website
te zetten, met de mogelijkheden om taken op te knippen.
Hoe zijn de bezoekersaantallen van de website en Facebook? Aantal websitebezoekers zijn niet paraat; het
aantal Facebook-vrienden van De Where groeit gestaag door naar inmiddels 184.
Jeroen geeft de tip om nieuwe leden bij het aanmelden direct te laten aankruisen wat je als vrijwilliger wil
doen. Dat kan bijvoorbeeld ook op de contributiebrief, dan bereik je iedereen. Je kunt die mensen dan
benaderen als er niets wordt aangekruist. Persoonlijke benadering is belangrijk, maar kost wel erg veel tijd.
5. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016
Jac Wessels geeft een toelichting op de cijfers. Financieel gaat het ons niet slecht. Applaus voor de
penningmeester omdat de begroting sluitend is en er in 2017 geen schulden meer zijn.
Willem Bruijns vindt het bedrag voor boten niet helemaal duidelijk. Jac legt uit dat op de balans een bedrag
staat voor de bezittingen aan boten. Waardevermindering van boten staat op de exploitatiebegroting.
Daarmee spaar je een bedrag waarmee je weer boten kan kopen. Voor onderhoud van de boten is 2317
euro besteedt aan materiaal in 2015.
Jac maakt reclame voor de functie van penningmeester. Dat is ook een gedeelde taak, de soosadministratie
is apart en de ledenadministratie/-contributie is apart. Je hoeft geen financieel specialist te zijn, maar wel
accuraat zijn en met een digitaal programma kunt werken.
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Nico Korse vraagt of de vereniging nog subsidie krijgt van de gemeente. De Where krijgt de WOZ-belasting
terug en een gering bedrag per jeugdlid. We krijgen ook subsidie voor het volgen van cursussen, een deel
van het bedrag (totaal 570 euro).
Is het VSB-fonds nog actief? Dat is inderdaad nog zo. Je moet wel een beargumenteerd voorstel indienen.
De voorwaarden voor het VSB-fonds zijn veranderd, sport is niet meer de hoogste prioriteit.
Maarten van Meer vraagt of er rekening is gehouden met het betalen van een boete bij de aflossing van de
hypotheek. Jac geeft aan dat De Where boetevrij mag aflossen.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de exploitatiebegroting.
Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid en beheer. De kascommissie heeft
gecontroleerd en bij monde van Bob Melcherts: het klopt!
Begroting 2016 is dan opnieuw vastgesteld door de ALV.
Cees de Groot neemt plaats in de kascommissie. Frans bedankt Bob voor zijn werk.
6. Voorstel lange termijn botenplan 2016-2025
Het botenplan voor de lange termijn is gericht op het behoud, vernieuwing uitbreiding en verbetering van de
vloot. Jaap Nijman geeft aan dat het tijd was om weer ongeveer 10 jaar vooruit te kijken. De punten in het
plan voor 2016 zijn in de vorige ALV al besproken. Voor de jaren daarna is gekeken welke boten aan
vervanging toe zijn. De genoemde jaren zijn indicatief. Het gaat om de ideeën en om te zorgen dat je over
10 jaar niet met een verouderde vloot zit. Het bestuur gaat uit van ongeveer 16.000 tot 25.000 euro per jaar
investeren (als de begroting dat toelaat). Boten worden financieel afhankelijk van het type in 20 tot 30 jaar
afgeschreven.
Voor 2017 staat een extra boot zoals de Alk in het plan. Cees de Groot vraagt of een boot als de Rietgans
niet een betere keuze is? Nienke de Wit heeft voorkeur voor ‘een Alk’, er zijn immers meer smallere boten
beschikbaar zoals skiffs.
Jaap licht toe dat er op basis van het afschrijfboek, c.q. het gebruik van de boten in combinatie met de
behoeften/wensen voorstellen worden gedaan aan de ALV.
Bij de populariteit van boten speelt volgens Cees ook de ligplek van de boot mee. Hij doet de suggestie voor
een til-/hulpmiddel voor de boten; ook gelet op de vergrijzing binnen de vereniging. Het bestuur kan dat
onderzoeken.
Johan Hage vraagt naar de vervanging van de 10voor4 (mogelijk in 2018). De stuurinrichting is verbeterd; de
boot is de komende 5 jaar nog goed te gebruiken. Rolf Olsen schat dat de 10voor4 bij wedstrijdgebruik en
hard trappen het risico van materiaalpech gaat krijgen. De 10voor4 wordt meer gebruikt; er is vraag naar dit
boottype. Het gaat nu niet om het goedkeuren van de momenten van vervanging. Dat gebeurt elke
december ALV.
Jaap meldt nog dat de bedragen van de investeringen beduidend lager zijn dan het botenplan van 5 jaar
geleden. Dat is een bewuste keuze geweest. We hebben nu een mooie vloot.
7. Stappenplan sociaal veilige sportomgeving
Frans geeft een korte toelichting op de noodzaak van dit plan: hoe gaan we als vereniging om met
grensoverschrijdend gedrag? Het bestuur heeft Romke de Vries en Sonja van der Kemp als
vertrouwenscontactpersonen benoemd. Zij hebben nu een plan aanpak voorbereid op basis van een
voorbeeldaanpak vanuit het NOC*NSF en de sportbonden. Bestuur hoeft dat niet letterlijk over te nemen.
Het is maatwerk voor elke vereniging. Vergelijk het met brandblussers; je hoopt dat je ze nooit nodig hebt,
maar je moet ze wel hebben. Voor De Where al gekeken naar de mogelijke risico’s en de mogelijkheid om
voor vrijwilligers die met de jeugd gaan werken een VOG aan te vragen. Gedragsregels voor begeleiders zijn
echt belangrijk, daar zit verbinding naar het tuchtrecht van de KNRB; daar hebben we zelf geen invloed op.
De vertrouwenscontactpersonen verwijzen door en behandelen niet zelf de klachten die binnen komen.
Romke legt de ALV een set van omgangsregels voor met de vraag of de leden hier mee kunnen leven,
aanvulling hebben, etc. Marjan Hendriks merkt op dat een positieve formulering van de omgangsregels beter
werkt dan ‘ ik zal niet..’. Romke en Sonja nemen die suggestie mee.
ALV keurt de regels goed als werkdocument, de VCP’en en bestuur kunnen er zo mee verder. De regels
zullen bekend gemaakt worden aan alle leden.
Romke stelt de ALV voor om het bestuur te machtigen om al dat gene te doen wat nodig is om een veilig
sportklimaat te houden. Daar stemt de ALV mee in.
8. Rondvraag
a. Nico Korse bedankt het bestuur voor haar inzet en activiteiten, Willem Bruijns sluit zich daar bij aan.
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b. Nienke de Wit stelt voor om andere stoelen voor de soos aan te schaffen. Marijke meldt dat dit punt ook
in de enquête een paar keer is genoemd. Actie voor de sooscommissaris.
c. Bob Melcherts: wat zou een Where-app kosten als manier om communicatie met de leden te
verbeteren? Jeroen weet een voorbeeld waarin de ontwikkelkosten +plus jaarlijkse onderhoudskosten op
3000 euro kwam.
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