Concept Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 6 april 2018
Aanwezig: 32 leden
1. Opening en mededelingen
Frans Kat opent de vergadering om 20.00 en heet iedereen van harte welkom.
Een aantal mensen is ons de afgelopen periode ontvallen. Heel recentelijk is oud-lid Nel Terpstra
overleden. Veel aanwezigen hebben vroeger roeiles van haar gehad. Er wordt een minuut stilte
gehouden voor alle mensen in onze nabije omgeving die ons ontvallen zijn.
Het is een bijzonder jaar voor onze vereniging, we bestaan 60 jaar. We hebben daarom veel
festiviteiten en activiteiten. Maar in dit jubileumjaar wordt er ook veel aan het clubgebouw gedaan.
Op dit moment wordt er door vrijwilligers hard gewerkt aan het vervangen van de boeidelen, deze
klus moet klaar zijn voordat de dakdekker de dakbedekking komt vervangen. We moeten met zijn
alleen de schouders eronder zetten. Als je met iets wil helpen, meld je dan aan. Veel van de
aanwezigen doen al vrijwilligerswerk voor de vereniging. Het verzoek aan hen is om hun
ploeggenoten aan te sporen ook een klusje op te pakken. We moeten het tenslotte met elkaar
doen.
We hebben drie jubilarissen in ons midden. Frans reikt de jubileumpolo voor 25 jaar lidmaatschap
uit aan Annette Rijkhoff. Henk van den Bergh en Hennie Schreuder ontvangen een jubileumtrui
voor 40 jaar lidmaatschap. Marjan Hendriks, Gré Dekker, en Jaap Schurink zijn ook 25 jaar lid. Ze
zijn niet aanwezig en zullen hun jubileumpolo op een ander tijdstip ontvangen.
2. Ingekomen stukken
Bij de secretaris zijn twee afmeldingen van leden voor de vergadering binnen gekomen.
3. Verslag ALV 24 november 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Plaats voor de Meerkoet
Zoals afgesproken in de vorige ALV is nogmaals goed nagedacht over de indeling van de loods. Er
worden wat boten herschikt, zodat ook de Meerkoet kan blijven als de nieuwe wherry komt.
5. Aan- en aftreden bestuursleden
Drie bestuursleden zijn reglementair aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld. Dit betreft:
Jaap Nijman (vice-voorzitter)
Kees Dijst (penningmeester)
Pieter Schmal (toercommissaris)
Er zijn geen tegenkandidaten. Alle drie de kandidaten worden herbenoemd.

6. Jaarverslag 2017
De financiële jaarstukken zijn samen met een uitgebreide toelichting opgenomen in het
jaarverslag. Voor de aanwezigen licht Kees Dijst de financiële jaarstukken ook nog mondeling toe.
Naar aanleiding van de vraag op de vorige ALV over de verzekerde waarde van de boten geeft
Kees aan dat de vloot onder twee polissen valt. Bij het afbranden van de gehele vloot ontvangt de
club 456.000 euro.
Wim van der Hoek voert het woord namens de kascontrole commissie. De kascontrolecommissie
heeft de uitgaven steekproefsgewijs gecontroleerd en heeft geen onregelmatigheden gevonden.
De kascontrole is tevreden over het gecombineerd penningmeesterschap met een eerste en
tweede penningmeester. De linkerhand weet wat de rechterhand doet, de onderlinge controle die
de penningmeesters op deze wijze op elkaar hebben is prettig.
Het voorstel van het bestuur is om het positief resultaat van € 4.725 toe te voegen aan de
voorziening groot onderhoud botenhuis. De aanwezigen stemmen in met de voorgestelde
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resultaatbestemming en verlenen decharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid en
beheer.
Cees de Groot is aftredend bij de kascontrolecommissie. Ger May is bereid om Cees op te volgen
bij de kascontrole commissie.
Johan Hage vraagt naar aanleiding van de verzekerde waarde van de vloot wat het kost als de
hele vloot vervangen zou moeten worden. Denis du Cloo geeft aan dat we voor deze vraag
onderscheid moeten maken tussen de “kernvloot” die we als roeivereniging echt nodig hebben en
de boten die “leuk zijn om te hebben, maar die in principe niet vervangen hoeven te worden”. Als
de hele vloot teniet zou gaan, moet een groot deel van de vloot door nieuwe boten vervangen
worden. Een aantal boottypes is ook tweedehands goed verkrijgbaar, en kan dan ook door
tweedehands boten vervangen worden. Een aantal aanwezige boten hoeft niet vervangen te
worden. Concluderend kunnen we stellen dat het verzekerde bedrag van 456.000 euro voldoende
is om een kwalitatief gelijkwaardige vloot aan te schaffen. Alle aanwezige boten door nieuwe boten
vervangen is duurder dan 456.000 euro, maar alle boten nieuw vervangen is niet nodig.
7. Bijgestelde begroting 2018
Kees Dijst licht de bij de vergaderstukken opgenomen bijgestelde begroting toe. Het resultaat van
de bijgestelde begroting is een fors verlies van ruim 9.000 euro. Dit klinkt erger dan het is, want het
verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door eenmalige kosten de festiviteiten voor het 60 jarig
jubileum en de organisatie van de Purmer Rond Race in het kader van het 60 jarig bestaan.
Ronald van der Staal vraagt naar aanleiding van de lager ingeschatte contributies hoeveel het
ledenaantal nu daalt. Uit het jaarverslag blijken de volgende cijfers:
1 januari 2016: 219 leden
1 januari 2017: 214 leden
1 januari 2018: 205 leden
Concluderend kunnen we stellen dat er geen sprake is van hele grote dalingen. Maar de lange
termijntrend is wel dat het ledenaantal ieder jaar een beetje daalt.
8. Purmer Rond Race
Riet licht het onderwerp Purmer Rond Race toe. Over twee weken is het zover. Het
dagprogramma is als volgt:
7.00 vrijwilligers zijn aanwezig. Vlotten worden verplaatst, secretariaat wordt ingericht,
tijdwaarneming wordt klaargezet etc.
9.00 Baancommissaris overleg
10.15 Stuurliedenoverleg
12.00 Start wedstrijd
15.00 Prijsuitreiking
16.00 Roeiers vertrekken
16.30 Opruimen
In de soos zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar. Er staat een ijscoman en bij de finish speelt een
dixieland band.
De inschrijving is inmiddels geopend. Het is nog afwachten hoeveel boten er komen. De
inschrijving sluit woensdag 18 april.
Hennie Schreuder merkt op dat de inschrijflink op de website niet werkt. Riet geeft aan dat dat
inmiddels verholpen is.
Ronald van der Staal vraagt of de scheepvaart geblokkeerd is. Riet geeft aan dat de brugwachter
op de hoogte is.
Annette Rijkhoff vraagt waar de poster is. Die hangt in de hal op het prikbord. Het prikbord in de
soos is weggehaald. Daar hangt nu tijdelijk het 60 jaar foto-bord. Het verzoek aan iedereen is om
foto’s op het 60 jaar foto-bord te hangen.
9. Jubileum
Jaap Nijman presenteert het 60-jarig jubileumprogramma.
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De voorjaarstocht (met jubileumsausje) is vanwege het slechte weer uitgesteld naar zondag 8
april.
Zaterdag 21 april is de Purmer Rond Race
Zaterdag 2 juni wilden we oorspronkelijk 60 boten op het water krijgen. Maar dit blijkt
organisatorisch toch wat lastig. Besloten is om in plaats daarvan op zaterdag 2 juni in het kader
van de ledenwerving een open dag te houden.
Zondag 23 september zijn de jeugdwedstrijden met jubileumsausje.
Zaterdag 29 september is de jubileumfeestdag. Gedurende de dag wordt een inloop voor oud
leden gehouden en zijn er onderlinge wedstrijden. ’s Middags is er een receptie. ’s Avonds wordt
afgesloten met een BBQ en feestavond.
Pieter Schmal geeft aan dat er aan een jubileumboekje wordt gewerkt, dat boekje zal op 29
september gepresenteerd worden.
10. Rondvraag
Het bestuur is benaderd door KIKA-row. Die willen een tocht door heel Nederland roeien, om geld
in te zamelen voor Kika/prinses Maxima Ziekenhuis. Vraag is of onze vereniging hier ook aan mee
wil helpen. Het bestuur vraagt of er vrijwilligers zijn die dit project op willen pakken. Vrijwilligers
kunnen zich melden bij het bestuur. Wim van der Hoek merkt op dat er wellicht ouders van de
jeugd benaderd kunnen worden voor fondsenwerving. Pieter Schmal geeft aan dat een dergelijke
actie wel mooie publiciteit is. Niet alleen voor Kika-Row, maar ook voor onze vereniging.
Verder zijn er geen vragen. Frans Kat sluit de vergadering.
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