Concept Notulen Algemene Leden Vergadering PRV de Where d.d. 11 april 2014!

!

1. Opening en mededelingen!
Voorzitter Frans Kat opent de vergadering. Hij bedankt het bestuur en vrijwilligers voor hun inzet
voor de club.!
Er zijn 29 leden aanwezig.!

!

2. Ingekomen stukken!
Er zijn geen ingekomen stukken voor de ALV.!

!

3. Jubileumtruien!
Henk Lugtenborg en Hans Wensveen zijn beiden 25 jaar lid. Zij krijgen een Where-jubileumpolo,!

!

4. Notulen ALV 13 december 2013!
• Naar aanleiding van het verslag meldt de secretaris dat 39 barvrijwilligers het certificaat hebben
gehaald. Dit is nodig als je achter de bar staat en moet getoond kunnen worden bij controle. Wim
van der Hoek vraagt of hij dan nog wel zijn soossleutel mag gebruiken om koffie te zetten.
Afspraak is dat alle barvrijwilligers het certificaat halen; dat is niet moeilijk en snel gedaan. Als je
het niet hebt moet je de sleutel inleveren. !
• Els Out heeft zich gemeld als opvolger van Lia van Balken voor de coördinatie van de
roeikleding.!

!

5. Jaarverslag 2013!
Het verslag wordt langsgelopen door de secretaris en de verschillende commissarissen.!
• Het ledenaantal loopt verder terug. Werven van nieuwe leden blijft belangrijk.!
• Jaap Nijman meldt dat er best veel vrijwilligers actief zijn; maar voor sommige activiteiten blijft
het lastig om mensen te vinden. Hans Wensveen doet de suggestie om bij aanmelding aan te
laten geven waar je goed in bent. In de praktijk geven de instructeurs hier aandacht aan. !
• De wedstrijdcommissaris probeert te stimuleren om naar glad materiaal over te stappen. Hij wijst
op de mogelijkheden van het recreatief wedstrijdroeien. Riet van Straten geeft aan dat zij best
meer suggesties wil met tips waar je aan mee kunt doen. Rolf Olsen verwijst naar het KNRB blad
en noemt een aantal tips. Actiever aanspreken en mogelijkheden aangeven ook door het seizoen
heen. Posters van wedstrijdevenementen hangen op het mededelingenbord.!
• Wim vd Hoek meldt dat we meer publiciteit kunnen geven aan de jongens wedstrijdploeg. Er
staat juist weer een persbericht in de krant.!
• Rob de Wit doet een oproep om binnenkort te komen helpen met het schilderen van de
boeidelen. !
• Rene Otsen doet een oproep om op de lijst in te tekenen voor bardiensten. !

!

Omdat Johan Hage niet aanwezig kan zijn, legt Andre Geluk namens Johan als lid van de
instructiecommissie twee zaken aan de ALV voor:!
!
A. Verandering in de wijze van instructie geven aan nieuwe leden. !
Tot op heden werd dit gedaan in wherry's. De bedoeling is, dat als de instructeurs en toekomstige
leden het aandurven, er sneller gestart gaat worden in C-materiaal. De achterliggende gedachte is
dat ze sneller bevoegdheden kunnen halen. Bij veel roeiverenigingen zijn daar al positieve
ervaringen mee.!
Ook is het de bedoeling dat wij onze eigen instructeurs gaan opleiden met een lesprogramma van
vier avonden. Werving daarvoor start binnenkort.!
!
B. Het mogelijk laten vallen van de instructiemarkt. !
De bedoeling van deze markt is dat per groep of individu, boten gereserveerd worden voor zomerof winterseizoen. Voor de meeste aanvragen levert dat geen probleem op. Alleen voor de C4en is
er op een klein aantal uren meer vraag dan aanbod van boten. De vraag binnen de commissie en
het bestuur was, of een extra C4 dit probleem zou oplossen. Na analyse van het werkelijk gebruik
door de ploegen bleek het volgende. Maar in 19% van de uren heeft de desbetreffende ploeg ook
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werkelijk gebruik gemaakt van de gereserveerde boot. Dat bracht de instructiecommissaris op de
vraag of het indelen en reserveren van boten eigenlijk nog wel zinvol was. !
Deze stelling is ingebracht op de clubavond van 21 maart jl. Alle aanwezigen waren het daar op
dat moment mee eens. Per e-mail is deze stelling ook aan alle ploegen gezonden die gebruik
maakten van de markt. Daar is niet of nauwelijks op gereageerd.!
Een bijkomend voordeel van de instructiemarkt is, dat er ook inzicht is in de ploegsamenstelling.
Individuele leden die een ploeg zoeken, worden door de de commissaris actief ondergebracht bij
een passende ploeg. Hiervoor moet bij het wegvallen van de instructiemarkt een andere oplossing
gezocht worden.!
Namens Johan Hage is de vraag aan de vergadering hoe de aanwezigen over dit 2de voorstel
denken. In de praktijk zijn er dus altijd voldoende boten beschikbaar. Vooraf reserveren van C4en
is niet meer nodig (net als de C3en).!
!
Reacties van de ALV op dit voorstel:!
Er is wel overleg nodig tussen ploegen die in dezelfde boot willen roeien, bijvoorbeeld de acht of
ander glad materiaal.!
Rob de Wit: er zijn ook ploegen die wel (eens) vergeten om af te schrijven.!
Rolf Olsen: de gezellige Clubavond moet liever wel blijven.!
Sandra Laan: Johan wil graag 7 personen in een ploeg. Als er iemand niet is, kiest haar ploeg
veelal voor roeien in 2 kleinere boten.!
Joop Visser: heeft n.a.v. de mail van Johan een rondje meningen gevraagd van zijn ploeg. Hij doet
de suggestie om ook de andere leden/ploegen het voorstel eerst voor te leggen.!
Annemarie Tjalma: het is een experiment waard. Ook voor een ploeg van 7. Zij pakken altijd de
boot die gereserveerd is, als ze niet compleet zijn, de anderen gaan bijvoorbeeld ergometeren.!
Hans Wensveen: het is ook mogelijk om de ploegenindeling wat los te laten en te werken met
vaste instapuren. Kom als je kan en mix in ploegen op het vlot. !
De ledenvergadering is positief over het voorstel. Voor deze zomer is er nog wel een indeling
gemaakt. !

!

Beleidsplan 2015-2020!
Marijke deelt mee dat het bestuur is begonnen met het maken van een nieuw beleidsplan. De
eerste stap is het evalueren van het oude plan (2010-2014). Vervolgens worden doelen en
activiteiten bepaald voor de komende periode. Als leden daarvoor tips hebben kunnen ze die
doorgeven (secretaris@prvdewhere.nl).!
Riet van Straten heeft als tip om meer aan coaching te doen. Nu stopt dat vaak na het behalen van
een bevoegdheid. Ook daarna zou het mooi zijn als er een mogelijkheid is om gecoacht te worden.
Ook voor leden die al langer roeien. Misschien met een soort afschrijfsysteem? Johan is hier al wel
over aan het denken en er worden al coachcursussen aangeboden. !

!

6. Financieel verslag 2013 en Begroting 2014!
De hoofdvraag is of de ALV de financiële stukken kan goedkeuren en het bestuur decharge kan
verlenen. Penningmeester Jac Wessels schetst de financiële situatie van de vereniging. Die ziet er
financieel gezond uit.!
Het bestuur stelt voor om een extra reservering voor groot onderhoud te doen met het resultaat
van de balans (€4600). Dit jaar gaan we namelijk €10.000 uitgeven aan groot onderhoud en we
weten dat over 5 a 6 jaar het dak vernieuwd moet worden (dat kost €15.000 a €16.000). De
huidige voorziening van €23.000 is dan te laag. !
Het tweede voorstel is een extra aflossing van € 5000 op de hypotheek.!
Wim vd Hoek: vraagt of de extra opbrengst van €300 euro per jaar een specifieke bestemming
heeft. Jac antwoordt dat dat op gaat in het totale investeringsplan.!
De kascontrolecommissie Andre Geluk, Bob Melcherts en Hans Vos adviseren de ALV om het
bestuur decharge te verlenen.!
Beide voorstellen worden aangenomen.!

!

7. Benoemen nieuw lid kascommissie !
Nienke de Wit meldt zich als opvolger van Hans Vos.!
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8. Aan en aftreden.!
Reglementair treden de voorzitter, sooscommissaris, materiaalcommissaris en commissaris
ledenadministratie af. Zij zijn allen herkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten.!

!

9. Materiaal, uitvoering Botenplan en voorstel aanschaf 8+!
Frans geeft een toelichting op de mogelijkheid om een goede kwaliteit 2e hands 8+ te kopen. We
konden de boot een maand huren om uit te proberen. In de vereniging blijkt de behoefte aan
roeien in een acht toe te nemen. En de oude 8 gaat niet al te lang meer mee. het voorstel om de
8+ aan te schaffen wijkt af van het botenplan voor dit jaar, vandaar dat het op de agenda van de
ALV staat. Het bestuur heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de boot en de roeikwaliteit is
getest.!

!

Reacties van de ALV:!
Hans Wensveen: in het botenplan stond toch al de vervanging van de 8 in de komende jaren?
Frans bevestigt dat. !
Barbara van Heteren: is het de bedoeling om twee achten te houden? Zolang de oude 8 wordt
gebruikt kan die nog blijven, er is plaats voor gemaakt in de loods. We hebben nu wel maar één
set riemen. !
Bart Vos: Wat is dan het praktisch belang om 2 achten te hebben? Het aantal ploegen neemt toe,
de kans dat ze tegelijk uit willen varen neemt toe. Dat kan niet omdat er maar een stel riemen is.
Er zijn wel voldoende boordriemen als de Beemster en de Barnegat niet op het water zijn. !
De keuze is om dit jaar de 8 te kopen en de twee skiffs die voor 2014 in het plan stonden door te
schuiven naar volgend jaar. Andre Geluk pleit er voor om dat zeker te doen. Voor zwaardere
mensen zijn er bij de instructieavond onvoldoende skiffs beschikbaar. Denis du Cloo geeft aan dat
er nu skiffs afgeriggerd liggen; die kunnen opgeriggerd worden om dat probleem op te lossen. Dat
is ook nodig omdat het jeugdseizoen weer begint.!
Toine van Acker vindt dat je niet alleen voor de skiffinstructie skiffs moet aanhouden of kopen. In
de praktijk blijkt dat als de skiffbevoegdheid is behaald, er vaak daarna niet veel meer geskiffd
wordt.!
Hoe roeit de nieuwe 8+? De ploeg van de mix-acht vindt dat de boot goed roeit. Ook de
veteranenploeg is heel tevreden over de boot. De boot is wat stijver. !
De ALV is akkoord met het voorstel van het bestuur om de 8+ te kopen.!

!

10. Rondvraag!
Annemarie Tjalma: We hebben een C1 met drijvers (Tureluur). Hoe moet ik daar in stappen?
Wordt de boot gebruikt? Is het een goede zet geweest om die drijvers aan te schaffen? De
Kuifeend (C1) is sowieso een stabielere boot dan de oude houten C1. De drijvers zijn er makkelijk,
snel af te halen. In- en uitstappen kan bijvoorbeeld bij de Open Dag worden uitgeprobeerd.!

!

Bart Vos: Hoe zit het met de gezinskorting voor leden in een huishouden waarin de ouders
gescheiden zijn? Daar komt het bestuur individueel op terug.!

!

Henk Lugtenborg: Hebben skiffeurs op de donderdag voorrang op het vlot ten opzichte van de
andere boten? Het gaat om de skiffinstructie. Lijn is wel dat daar wat rekening mee wordt
gehouden omdat het beginnende skiffeurs zijn. Maar er is geen voorrangsregel: los het in
onderling overleg op. !

!

Hans Wensveen: Wat doet de vereniging voor de WK-roeien? Leden kunnen tot 1 mei tickets
kopen met €5 korting. En leden kunnen zich aanmelden als vrijwilligers. Zie de website voor meer
info.!

!

Marijke vraagt de leden om vooral met familie, vrienden en bekenden naar de Open Dag op 19
april te komen.!

!

We hebben een nieuwe website www.prvdewhere.nl. Marijke bedankt Peter Spiegelenburg die dit
erg snel gedaan heeft en geeft aan dat tips welkom zijn.
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