Concept
Verslag Algemene Ledenvergadering PRV de Where, 11 december 2015
Aanwezig: 34 personen, waarvan 9 jeugdleden.
Er is afbericht ontvangen van: Bart en Hans Vos, Evelien de Vries, Riet van Straten en Andre Geluk, Marleen
en Hans Wensveen, Rob en Nienke de Wit, Ingrid Sitters en Jeroen Vermeulen.
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Opening en mededelingen

Bij de opening haalt Frans Kat, onze voorzitter, wat zaken aan die de laatste periode spelen. Zo is het clubgebouw geschilderd door een paar enthousiaste leden (Theo Peelen en Henny Schreuder). Zij hebben veel werk verzet ondanks slecht weer: applaus van de ALV.
De Toercommissie is nu bemand door 2 nieuwe mensen, Pieter Schmal en Romke de Vries. Frans roept de
leden op om zich te melden voor bestuursfuncties. Het gaat om de toekomst van de club, daar is
nieuwe visie en inzet zeer welkom en nodig.
Qua roeien zien we mooie ontwikkelingen: we hebben nu een groep jeugdleden met wedstrijd roeiambitie en
er is een goede opkomst bij de indoortraining. Komend jaar doet De Where weer mee met een wedstrijdploeg aan de 11-steden roeimarathon.
De Ledenvergadering staat een moment stil bij het gemis van de overleden leden Ide Kelderman en Leen
van der Horst.
Frans reikt jubileumpolo’s uit aan Jan van Schaik en Bob Melcherts. Zij waren beide op 1 mei 2015 25 jaar
lid van De Where.
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Ingekomen stukken

Er is een ingekomen stuk van Hans en Marleen Wensveen. Zij vinden dat de stuur- en commando kwaliteit
te wensen overlaat, er wordt ook minder goed met het materiaal omgegaan (afdrogen, schoonmaken, bladen op het vlot, roeien met mist en te harde wind). Zij doen de suggestie om de commando’s
op een plastic kaartje te zetten wat mee kan in de boot.
Het bestuur onderkent dat de kwaliteit van het roeien en alles wat er bij hoort, beter kan. Met het verbeteren
hiervan is met de nieuwe opzet van de instructie rekening gehouden. De voorzitter roept een ieder
op aan zich aan onze regels en afspraken te houden, zodat schades worden voorkomen en er veilig
geroeid wordt.
De reacties van de leden:
Cees de Groot denkt dat het komt omdat we bij De Where makkelijk roeiwater hebben. Bij tochten op ander
water of met moeilijke omstandigheden kan het zeker problemen geven.
Toine van Acker wil geen instructie geven, maar heeft wel aangeboden om een paar lessen specifiek op het
sturen te geven.
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Notulen ALV april 2015

Er is Wifi aangesloten in het clubgebouw. Het is afgeschermd met een wachtwoord en beperkt inzetbaar ivm
de trage verbinding (13Mb). Jac licht toe dat de KPN op dit moment het maximale heeft gedaan.
Volgens Henny Schreuder is er via pair bonding 30mb mogelijk; de KPN kan dat aanbieden, maar
het is niet standaard.
Indoortraining gaat goed dit seizoen, er doen ongeveer 30 personen mee.
Stand van zaken Reglement grensoverschrijdend gedrag: Romke de Vries heeft de KNRB-cursus Vertrouwens Contact Persoon gevolgd. Hij meldt dat er veel moet veranderen in het reglement. Romke
en Sonja zijn daar mee bezig met behulp van documenten van de roeibond. Het grote verschil is dat
de vertrouwenspersoon geen ‘geschillen persoon’ meer is, dat is aan het bestuur. De vertrouwenscontactpersoon is een soort doorgeefluik naar een relevante instantie. Voor de volgende ALV zal er
een aangepast voorstel liggen.
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Botenplan 2016

Jaap Nijman licht toe dat op basis van de gebruikscijfers en aangegeven prioriteiten het voorstel is gemaakt.
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- extra ergometer (nieuw of 2e hands), begroot 1300 euro
Henny Schreuder vraagt of een extra ergometer wel in de ruimte past. De Jeugd heeft echt behoefte aan
een vierde ergometer en dat past volgens hen.
Hans Ammerlaan vraagt of we de huidige ergometers van een digitaal display kunnen voorzien. Dan zijn ze
koppelbaar aan elkaar en aan smartphone ed.
ALV is akkoord met deze investering.

- nieuwe extra dubbel 2 70-85 kg (zoals de Dolfijn), begroot 8000 euro
De aanwezige jeugdleden vragen of deze boot in een lager gewicht kan. De lichte jeugd dubbelboten worden zeer weinig gebruikt; die boten roeien minder prettig, minder soepel. De Dolfijn is de fijnste boot. Denis
du Cloo biedt aan om een keer naar de afstelling te kijken. Een wat zwaardere boot is breder inzetbaar voor
de vereniging.
ALV is akkoord met deze investering voor een gewicht van 65-75 kg.

- budget voor een 2e hands wherry, zodat deze bij gelegenheid direct zonder al kan worden gekocht, begroot 4000 euro
Diverse leden vinden de aanschaf van een 2e hands wherry nog niet nodig. Er is geen behoefte aan uitbreiding van de wherryvloot. Welke boot wordt er dan vervangen? Jaap geeft aan dat op basis van de gebruikscijfers de Roerdomp de meest logische is. Die wordt het minst gebruikt. Dat levert bezwaren op bij diverse
leden; de Roerdomp is immers pas helemaal opgeknapt.
De Pijlstaart is volgens Denis in een slechtere conditie dan de Roerdomp; die is nog niet opgeknapt en kan
je dan beter vervangen. Hij vindt dat als we een houten knikspant-wherry tegen komen op de markt , dat we
dan zeker moeten kopen.
Bob Melcherts stelt voor om eerst duidelijker te zijn over welke boot je vervangt. De ALV stemt in deze vergadering over het beschikbaar stellen van het budget. Als er een boot op de markt komt dan moeten we
kunnen kopen. De volgende vergadering bespreken we de wherryvloot en de vervanging.
De ALV is akkoord met het budget voor een 2e hands wherry.

- diverse riemen, begroot 1700 euro
Hans Ammerlaan vraagt wat het beleid is voor de riemen. Er is nu een doorschuifsysteem. Nieuwe riemen
zijn veelal dezelfde (Concept).
ALV is akkoord met deze investering.
Volans
De Where heeft van de leden Cees de Groot, Arjan Loeffen en Jan van der Linden een Volans gekregen.
Het bestuur is er blij mee. Applaus van de ALV!
De Volans is een soort C1 boot met een andere techniek (het rolbankje zit vast); de boot is wat stabieler dan
de C1 of E1. De boot is nu eigendom van de vereniging: dat betekent dat het gebruik in het afschrijfboek
gezet moet worden. De boot kan door leden met C1 of skiff bevoegdheid geroeid worden. Er is wel speciale
instructie nodig voor het in- en uit elkaar halen. Cees de Groot: de Volans is vooral handig als je alleen wilt
roeien. Het is een soort bouwpakket en is makkelijk in- en uit te brengen. Als je er mee wilt roeien dan moet
je eerst Cees of Arjan even vragen of het gebruik uitgelegd kan worden.
De Volans wordt vernoemd naar Jan: ‘De Linden’.
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Begroting 2016 en contributie

Onze penningmeester Jac Wessels geeft een toelichting bij de exploitatie begroting. Deze is opgesteld op
basis van schattingen op basis van de eerste drie kwartalen van 2015. In grote lijnen klopt het beeld.
In de ALV april 2016 volgen de definitieve cijfers.
Jac gaat in op wat vragen over de exploitatie:
Wat krijgen we voor de KNRB-bijdrage? Deelname aan wedstrijden, ondersteuning van het bestuur en de
vereniging. Het grootste deel is een solidariteitsbijdrage voor de activiteiten van de bond.
Subsidies? We krijgen subsidie van de gemeente en van het rijk. Bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten van
cursussen en voor elk jeugdlid.
Verhuur boten? Dat gaat om inkomsten van roeiers van andere verenigingen die bij De Where een tocht komen roeien in onze boten.
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Kleding? Het aanschaffen van kleding gaat nu buiten de begroting om; als je kleding bestelt betaal je dat
direct. Er is nog een restant kleding waar we wel vanaf willen. Tijdens de ALV is die kleding op tafel
uitgestald.
Contributies? Hoezo een verschil tussen de schatting en begroot 2015? Jac is wat voorzichtig geweest met
de schatting; er zijn aardig wat nieuwe leden bijgekomen.
Huur-koopboot de Casarca? De Where betaalt in 10 jaar de boot af aan de KNRB. Er is nog 2 jaar te gaan
en dan is de Casarca ons eigendom.
Voorziening treffen voor energiezuinige maatregelen? We nemen de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen mee als het dak vernieuwd gaat worden over 4 jaar. Tip van Koen van de Gumster: zorg
dat je zo laat mogelijk een slimme meter aanschaft. In 2020 komt de regering met nieuw beleid voor
de meters.
1000 euro donatie van de ING, waarom krijgen we dat? Dit is een bijdrage uit het ING Goede Doelenfonds
voor medewerkers. Rene Otsen werkt daar en zijn aanvraag is toegekend.
Naar aanleiding van het overzicht Verloop geldmiddelen worden de volgende vragen gesteld.
Hebben we genoeg geld voor een nieuw dak? We sparen hiervoor via de reservering voor onderhoud botenhuis.
Hoe zit het met de vlotten? De houten vlotten zijn van de gemeente; de betonnen vlotten zijn van de vereniging. De gemeente heeft een plan waarin ook het onderhoud van de vlotten staat (2017 of 2018).
De ALV stemt over het voorstel:

- Begroting 2016, inclusief investeringsplan boten (totaal 15.000 euro): akkoord.
- Hypotheek volledig aflossen (5000 euro extra): akkoord
Contributie verhoging:
Contributie wordt met 1% verhoogd. Dit is het te verwachten inflatiepercentage. Daarnaast heeft de KNRB
en NOC/NSF de bijdrage aangepast. Dit heeft geen akkoord van de ALV nodig. De soosprijzen blijven gelijk.
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Bestuurswisselingen

Johan Hage treeft af als instructiecommissaris. Hij wordt door Frans van harte bedankt voor al het werk wat
hij heeft verzet.
Voor de volgende bestuursfuncties roept het bestuur kandidaten op om zich te melden i.v.m. reglementair
aftreden in 2016: secretaris, jeugd, wedstrijden en botenhuis.
De jeugdcommissaris is herkiesbaar; de secretaris is niet herkiesbaar - Marijke Visser blijft nog wel redactie
en PR-werk doen (nieuwsbrief, website, e.d.). Van de wedstrijdcommissaris -Rolf Olsen- en de
commissaris botenhuis -Rob de Wit- is nog niet bekend of zij herkiesbaar zijn.
ps. De penningmeester heeft al eerder aangegeven op zoek te zijn naar een opvolger.
Voor sommige functies is het mogelijk om het werk op te splitsen. Dan kunnen ook mensen met minder beschikbare tijd zich melden. We doen ook een beroep op leden die al eerder in het bestuur hebben
gezeten.
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Vrijwilligerswerk

Jaap haalt wat rode draden uit zijn notitie aan. We hebben een mooie vereniging, gebouw en vloot; er zijn
veel jaarlijkse activiteiten en we hebben een behoorlijke groep vrijwilligers. Maar, het vrijwilligersprobleem
wordt groter:
Losse klussen: te weinig belangstelling (schilderen, schoonmaakdag, …).
Bestuursleden: moeilijk te vinden terwijl versterking, uitbreiding en vervanging nodig is.
Instructie en beter roeien: het bestuur heeft een nieuwe opzet moeten maken omdat het niet lukt de vacature
te vervullen.
Moeten we zover gaan dat we het vrijwilligerswerk verplichten? Bijvoorbeeld via een toeslag op de contributie?
Henny Schreuder meldt dat hij tijdens het schilderwerk geen waardering heeft ervaren vanuit het bestuur.
Dat maakt dat hij niet zo snel meer zo’n klus zal gaan doen. Jaap trekt zich deze kritiek aan.
Toine van Acker reageert daarop: we zijn allemaal vrijwilligers, ook het bestuur; we zijn geen bedrijf waarin je
die verwachting mag hebben. Wij hebben de bedankavond voor de vrijwilligers. Het moeizaam vin3/4

den van vrijwilligers is ook een soort maatschappelijke ontwikkeling. Veel verenigingen hebben hier
problemen mee. Het mag toch niet zo zijn dat je ‘recht’ hebt op van alles, zonder wat te doen, alleen
door het betalen van contributie?
Cees de Groot merkt op dat je bijvoorbeeld bij de instructie wel direct waardering krijgt; bij een gebouw of
materiaal is dat nu eenmaal anders.
Johan vraagt of het een idee is om de lijst van de uren die verschillende vrijwilligers in het werk steken te
publiceren?
Ine Bol vindt dat je bij de nieuwe leden in de introductie veel duidelijker kan maken dat er wat verwacht
wordt. Voordeel voor het nieuwe lid is dan ook dat je gelijk andere mensen leert kennen.
Verschillende leden geven aan dat zij niets voelen voor een toeslag op de contributie voor leden die niets
doen.
De persoonlijke benadering van mensen werkt het beste. Maar het bestuur heeft daar geen tijd voor naast
de uren die zij nu al in de vereniging stoppen. Ook andere leden wordt gevraagd om mensen te tippen voor bepaalde klussen.
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Nieuwe opzet instructie

Jaap Nijman geeft een korte toelichting op het schema wat bij de stukken zat.
Gedwongen door de situatie (nog geen instructiecommissaris gevonden), is in overleg met wat betrokken
leden het instructiewerk opgeknipt in kleine stukjes. Zo worden de uitvoerende taken behapbaar.
Als we geen coördinator vinden voor het schoolroeien, dan is er in 2016 geen schoolroeien; op zich jammer
en het levert 2000 euro minder inkomsten op.
Dick Kniepstra en Wim van der Hoek melden zich voor het opvangen van nieuwe leden.
Hans Ammerlaan wil zich vanaf juni 2016 bezig houden met het afroeien.
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Rondvraag

Wim van der Hoek: De gemeente Purmerend vangt 30 a 40 jonge vluchtelingen op. Er wordt gezocht naar
sportverenigingen die hen vrijetijdsbesteding kunnen bieden. Is dat een idee voor ons? Enkele
jeugdleden en ALV vinden dit een heel goed initiatief waar ze graag aan mee willen werken.
Cees de Groot: Roept de leden op om 30 december in het donker een lichtjestocht te gaan roeien. Er volgt
nog een aankondiging.

21 december 2015
Marijke Visser, secretaris
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