Concept Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 16 december 2016
Aanwezig: 33 leden
1. Opening en mededelingen
Frans Kat opent de vergadering om 20.00 uur en heeft enkele mededelingen:
• Elf leden hebben zich afgemeld voor de vergadering.
• De website wherejeugd.nl is uit de lucht gehaald, omdat die nauwelijks gebruikt werd.
• Er gaat een duurzaamheidsscan van het clubgebouw plaats vinden door Spurd.
• De vlotten verzakken. We zijn in overleg met de Spurd (gemeente) over de renovatie of
vervanging van de vlotten. Een eerste inspectie van de vlotten door Spurd heeft plaats
gevonden, en Spurd heeft De Where gevraagd mee te denken en aan te geven naar wat voor
soort vlot onze voorkeur uit gaat.
• In het kader van ons veilig sportklimaat-beleid wordt voor het bestuur en voor vrijwilligers die
jeugd begeleiden een VOG (verklaringen omtrent gedrag) aangevraagd. De kosten daarvan
worden gesubsidieerd.
2. Er zijn geen ingekomen stukken
3. Verslag ALV april 2016
De leden hebben geen vragen of opmerkingen, waarna het verslag wordt vastgesteld.
4. Botenplan 2017
Jaap Nijman geeft een toelichting over de totstandkoming van het plan. We hadden het
voornemen om in 2016 een tweedehands houten wherry als de Waterhoen of Jisperveld te kopen.
Maar een dergelijke boot werd tweedehands niet aangeboden. Het aanbod van tweedehands
wherry’s is beperkt tot hele oude houten boten of nieuwere kunststofboten (zoals de Casarca).
Vandaar dat de investering in een tweedehands houten wherry in 2016 niet heeft plaats gevonden.
In het nieuwe botenplan hebben we nu een nieuwe 4-persoonswherry opgenomen voor het jaar
2019.
Bij het opstellen van het botenplan is met name het gebruikersoverzicht belangrijke input. Je ziet
hoe vaak een boot gebruikt wordt en dus de populariteit van een boot. Wat opvalt is dat de nieuwe
boten veel vaker gebruikt worden dan de oude boten. Op basis van die cijfers is het voorstel om in
2017 een nieuwe E2x+ (zoals de Alk) aan te schaffen.
Peter Bezemer stelt voor om in 2017 een wherry te vervangen door een nieuwe lichte kevlar
wherry van Baumgarten in plaats van een E2x+. Hij heeft er in geroeid, dat was een openbaring.
De boot roeit geweldig en is heel licht hanteerbaar. Voordeel is dat er 2 stuurplekken zijn,
waardoor de boot breder toepasbaar is. De Alk is best onderhoudsgevoelig. Die wherry is meer
solide, veilig vanwege luchtkasten en heeft de mogelijkheid voor boordroeien. Jaap: er zijn nu zes
4-persoonswherry’s. De Alk wordt gebruikt door wherry roeiers en C4 of C3 roeiers als een ploeg
niet compleet is. De Alk is de meest gebruikte boot. Een nieuwe wherry staat voor 2019 in het
botenplan. Dat zouden we naar voren kunnen halen. De visie achter het botenplan is dat we op
termijn voor onze club vier goede 4-persoons wherry's willen hebben en twee E2x+.
Ronald Muis: wordt de nieuwe boot compleet besteld, inclusief buiskap? Is nu als kevlar-uitvoering
aangevraagd met extra luchtkasten.
Sandra Laan vindt een boot als de Alk een mooie oplossing voor de periode dat je de wherrybevoegdheid hebt gehaald en nog bezig bent met C4-instructie. Bob geeft aan dat de behoefte
aan wherry's misschien groter wordt als we naar de leeftijd samenstelling van de vereniging kijken.
Tanja Heringa benadrukt dat het een goed plan is van het bestuur, onderbouwt met cijfers.
De ALV wordt gevraagd met handopsteken waar de voorkeur naar uit gaat. De meeste van de
aanwezige leden kiezen voor de E2X+, zoals de Alk. Omdat er ook een behoorlijk aantal
aanwezigen de voorkeur heeft voor de 4-persoons wherry stelt Jaap voor de beslissing over de
aanschaf van de E2X+ of een 4-persoons wherry door te schuiven naar de ALV van april 2017. Het
bestuur heeft dan even de tijd om de exacte verschillen en te koop zijnde uitvoeringen van de
E2X+ en de in de handel zijnde 4-persoons wherry’s goed uit te zoeken. Het maakt voor het totale
botenplan niet zo veel uit. Het is een kwestie van prioritering. In april kan het dan in stemming
worden gebracht.

Andre Geluk merkt op dat in het botenplan staat om de 10 voor 4 te vervangen in 2018. Hij zou dat
wel heel jammer vinden. Jaap reageert dat nog niet zeker is en behandeld wordt in december
2017.
Er wordt gevraagd of de nieuwe voetenborden en riemen voor een bepaalde boot zijn. Het is een
soort stelpost; de aanschaf is niet specifiek bestemd. Andre: Er is ook aardig wat vervanging van
slidings en wieltjes nodig. Dat hoeft niet via het botenplan, en kan binnen het onderhoudsbudget.
Andre: De Stinkevuil is maar drie keer gebruikt het afgelopen jaar. Dat is toch zonde. Het is een
bevoegdheid 6 boot. Kan die door roeiers met bevoegdheid 5 gebruikt gaan worden? Dat is een
wat lastiger vraag die het bestuur meeneemt om te bespreken. De leden die in de Stinkevuil willen
roeien, kunnen ook bevoegdheid 6 gaan halen. Hans Ammerlaan geeft aan dat het minimale
gebruik ook met het geringe aantal beschikbare stuurtjes te maken kan hebben.
5. Herinrichting van de soos
Johan Hage geeft een toelichting op het plan om met de inrichting van de soos aan de slag te
gaan. Dit heeft ook al in de Whereflits gestaan. Het idee komt voort uit de ledenwerfacties en de
cursus die daarvoor is gevolgd. Een tip was dat de inrichting de club aantrekkelijker kan maken en
dat nieuwe mensen zich sneller kunnen thuis voelen. De urgentie zit enkel in de noodzaak om de
stoelen te vervangen. Een andere inrichting kan meer uitnodigend zijn. Daar is wel meer voor
nodig, een andere cultuur, een open houding en actief bij anderen
aan tafel gaan zitten. De oproep onder de leden om mee te
helpen bij de herinrichting heeft nog niet veel opgeleverd. Johan
laat een voorbeeld idee zien van een ontwerp. Pieter Schmal
stelt voor om een of meerdere ontwerpen te maken en die aan
de leden voor te leggen. Tineke Vaessen denkt dat je niet van de
huidige tafels af moet stappen. Ze zijn zeer flexibel in te zetten.
Zij verwacht ook niet dat inrichting het gewenste effect zal
hebben. Instructeurs gaan toch met eigen groepje apart zitten.
Nienke de Wit zegt dat vervanging van de stoelen echt urgent is,
ongeveer de helft is stuk. Besloten wordt aan de slag te gaan
met het idee van Pieter: er wordt een ontwerp gemaakt.
6. Begroting 2017 en contributie
Jac loopt de begroting door en geeft toelichting op de opvallende punten. Met ingang van 2017
wordt de egalisatierekening inzake gift VSB-fonds op een andere wijze verdeeld. Hierdoor daalt de
fictieve bijdrage aan de exploitatie van € 7.600 naar € 1.700. Verder valt op dat een groot deel
van de lasten bestaat uit afschrijvingen. Dat kan verminderd worden door de afschrijvingstermijnen
te verlengen, het bedrag per jaar wordt dan minder. Op dit moment is de afschrijvingstermijn voor
boten 10 jaar en voor riemen 5 jaar. Het verlengen van de afschrijvingstermijnen kan uiteraard
alleen als de materialen ook langer mee gaan.
Hans Ammerlaan vraagt of er i.v.m. groot onderhoud aan gebouw of nieuwe investering op termijn
een noodzaak is om nieuwe hypotheek te sluiten? Jac denkt van niet, we hebben een flinke
reservering voor groot onderhoud. Post voorziening gebouw staat nog op nul; die post maak je elk
jaar nadat de jaarrekening klaar is.
Rob Snijders vraagt hoe het zit met de huurkoop van de Casarca? Die betalen we in 10 jaar af.
Waarschijnlijk volgend jaar voor het laatst in de begroting.
Ronald van der Staal vraagt wat er onder de verzekeringen exclusief gebouw valt. Dat betreft de
verzekering voor brand- en cascoschaden aan boten, aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven/verenigingen en de cascoverzekeringen voor de botenwagens. Vrijwilligers zijn
verzekerd via de gemeente Purmerend.
Bob Melcherts vraagt of de verzekerde waarde wel voldoende is (190.000 euro) en welke afweging
is gemaakt. Dat gaat via een waardebepaling, ongeveer 50% van de nieuwwaarde is verzekerd
tegen een acceptabele premie. Je kunt dan weer een opstart maken als bijvoorbeeld de soos/
loods verbrand.
Aris Bijvoet vraagt of onze contributie vergeleken is met andere verenigingen? Is de prijs een
beletsel voor nieuwe leden? Er is vergeleken en De Where is geen dure vereniging ten opzichte

van andere verenigingen. Aris vraagt ook of de voorziening botenhuis voldoende is voor een nieuw
dak. Dat is voldoende aangezien dat ongeveer 20.000 euro zal kosten. Er moet wel doorgespaard
worden om ook ander onderhoud te kunnen doen.
Een bedrag van 15.000 euro in het overzicht verloop geldmiddelen moet gecorrigeerd worden; dat
staat op de verkeerde regel.
Het bestuur heeft voor 2017 de nieuwe contributie vastgesteld.
De ALV stemt in met de begroting
7. Bestuurswisseling
Frans neemt afscheid van penningmeester Jac Wessels en secretaris Marijke Visser, en bedankt
beide voor de betrokkenheid en inzet voor de vereniging de afgelopen jaren. We hebben met Rolf
Olsen als kandidaat penningmeester en Sandra Laan als kandidaat secretaris twee ervaren
bestuursleden gevonden die nu binnen het bestuur een nieuwe taak op zich willen nemen. Wanda
Westerdaal zal de functie van jeugdcommissaris van Sandra overnemen. Er zijn geen
tegenkandidaten, de vergadering gaat akkoord met deze benoemingen met ingang van 16
december 2016.
Sandra Laan neemt het secretariaat over, Marijke blijft wel redactie, Facebook en PR-activiteiten
doen. Rolf en Jac hebben in het kader van de overdracht besproken dat Jac de afwikkeling van het
boekjaar 2016 nog voor zijn rekening neemt. Rolf neemt de administratie vanaf het boekjaar 2017
voor zijn rekening.
Er zijn nog steeds kandidaten welkom voor de vacatures materiaalcommissaris en
wedstrijdcommissaris.

8. Jaarkalender 2017: toertocht plannen
De toercommissaris Pieter Schmal neemt de plannen en ideeën van de toercommissie door.
• Voorjaarstocht: 19 maart - Waarschijnlijk rondje Purmer, met nog iets leuks voor onderweg
waarbij het verstand wordt geprikkeld.
• Waterlandtocht is op 11 juni. Dat is dus niet zoals gebruikelijk op Moederdag. De tocht, met
gasten via de KNRB toerkalender, gaat naar de Zaan. Met een nieuwe maaltijd: Grieks.
• Midzomertocht is op 20 juni, een doordeweekse dinsdag. Dat wordt net als het afgelopen jaar
een hele gezellige tocht vanwege de BBQ waar iedereen wat voor mee neemt.
• Een nieuwe Dixie Swing Tocht op 17 september. Het is een landelijke tocht met muziek. Route is
waarschijnlijk rondje Purmer met varianten.
• Winterwandeltocht staat mogelijk op het programma, is nog niet gepland.
• Schaatsen op de baan in Biddinghuizen is een idee wat nog uitgewerkt moet worden.
• Misschien nog een ontbijttocht.
• En het idee om een feest te gaan organiseren.
9. Rondvraag:
Dirk Molenaar: zijn er nog plannen voor een lichtjestocht? Nee, niet vanuit de club. Je kunt wel op
eigen initiatief, bijvoorbeeld aan het Amsterdam Light Festival mee doen.
Riet van Straten: Is er nog een nieuwe ledentocht? Jazeker, die is er elk jaar, gaat op uitnodiging.
Bob Melcherts heeft problemen met het verstellen van bepaalde voetenborden. Wordt daar nog in
geïnvesteerd? Niet apart, kan op de post van het materiaalonderhoud. Zet het in het schadeboek.
Hans Ammerlaan: Doet een oproep om mee te doen aan de indoortraining. Jammer om te zien dat
het aantal deelnemers weer terugloopt (van 30 naar 9).
10. Sluiting
Onder dankzegging sluit Frans de vergadering.

