Verslag van de Algemene Ledenvergadering
Purmerender Roeivereniging De Where

Datum:

11 december 2020

Tijd:

19.30 open, 20.00 start vergadering

Loca e:

Zoom

Voorzi er:

Jeannine Kooistra

Verslag:

Riet van Straten

Aanwezig: Jeannine Kooistra, René Otsen, Frans Kat, Diane de Groot, Peter Spiegelenburg,
Mieke van der Pu e, Jeroen Vos, Thijs Timmermans, Rolf Olsen, Joke Wijngaarden, Johan
Hage, Riet van Straaten, Peter Laan, Sandra Laan, Ingrid Si ers, André Geluk, Harry Huinen,
Rob de Wit, Nienke de Wit, Henk van den Bergh, Margreet Jager, Wim van der Hoek, Sanneke
Franker, Pieter Schmal, Denis du Cloo, Romke de Vries, Jaap Nijman, Kees Dijst

Onderwerpen
1. Opening
2. Bestuursmededelingen
3. Vaststellen notulen ALV 29 november 2019
4. Jaarverslag 2019 en nanciële stukken 2019
5. Voorlopig botenplan 2021
6. Voorlopige begro ng 2021 en contribu e 2021
7. Vooraf ingediende vragen (ingelast onderwerp)
8. Rondvraag
9. Slui ng
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1. Opening
Jeannine Kooistra, secretaris, heet als voorzi er van deze vergadering iedereen
welkom op de eerste digitale algemene ledenvergadering. Zij licht de spelregels toe
en bespreekt de agenda. Er wordt een 7e onderwerp toegevoegd: de vragen die
voorafgaand aan de vergadering aan het bestuur zijn voorgelegd.
Frans Kat, voorzi er PRV De Where, heet ook iedereen welkom en gee een
overzicht van de perikelen rond Covid-19 waar onze vereniging in het afgelopen jaar
voor stond. Vrijwilligers hebben zaken goed opgepakt; Frans sprak zijn dank hiervoor
uit en deed een oproep aan andere leden om zich als vrijwilliger op te geven.
Ook het bestuur hee ondanks de beperkingen het maximale weten te bereiken;
denk hierbij aan de soos, instruc e, botenhuis en het onderhoud van materiaal.
Hiernaast noemde Frans de opgaven waar de Where voor staat in de nabije
toekomst: de Wheredijk wordt begin 2021 aangepast en dat hee gevolgen voor De
Where. (denk aan leidingen, riolering, toegangshek enz.) Ook zal het asbest in de
wanden van ons clubhuis worden verwijderd.
Frans memoreert de felicita es aan leden die 50 jaar lid zijn van onze vereniging en
vraagt daarna even s lte voor leden en oud-leden die dit jaar overleden zijn, vrienden
en leden die ziek zijn.

2. Bestuursmededelingen
Het bestuur hee twee nieuwe bestuursleden aangesteld: Mieke van der Pu e als
vrijwilligerscommissaris en Sanneke Franker als sooscommissaris.
Mieke is jeugdlid geweest en is nu weer 3 jaar lid van De Where. Dit jaar is Mieke al
volop betrokken geweest, zij hee o.a. de roeischema’s opgesteld.
Sanneke is ook al langer betrokken geweest als soosmedewerker en neemt nu het
sooscommissariaat over van René Otsen. Sanneke hee er veel zin in: “zodra het kan,
gaan we vieren”. René wordt bedankt voor zijn werk voor de soos; hij is ongeveer 7
jaar sooscommissaris geweest.

Jeannine: We zoeken iemand voor de redac e. Sanneke was hierin ac ef maar wil
haar aandacht verleggen. Daarom deze oproep om je aan te melden bij het bestuur
voor redac ewerk.
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Het bestuur hee Ingrid Si ers aangesteld als vertrouwenspersoon naast Romke de
Vries. Eerder Marijke Visser deze func e vervuld. Marijke hee de Where inmiddels
verlaten.

Jeannine: in verband met de privacywetgeving vraagt zij of deelnemers instemmen
met het gebruik van foto’s in publica es. Iedereen reageert beves gend.

Rooster van a reden: Jaap Nijman, instruc ecommissaris en Pieter Schmal,
toercommissaris treden reglementair af en zijn herkiesbaar. Kees Dijst,
penningmeester treedt af en is niet herkiesbaar. Als je interesse hebt voor een van
deze func es meldt je dan aan bij het bestuur. Het is pre g om nieuw bloed in het
bestuur te verwelkomen.
Frans Kat is reglementair als voorzi er afgetreden en stelde zich opnieuw beschikbaar
als voorzi er. Met algemene stemmen is Frans nu hiervoor benoemd.

3. Notulen vaststellen ALV 2019
Er zijn geen opmerkingen. 21 leden stemden voor, er zijn geen tegenstemmen en
daarmee zijn de notulen van de ALV 2019 vastgesteld.

4. Jaarverslag en nanciële stukken 2019
Kees Dijst, penningmeester, licht de stukken toe. Hij noemt speciaal de bijzondere
baten zoals € 8000,-- resultaat van de soos, de verhuur van boten en de bijdrage van
de ING bank via René Otsen.
Bij stemming over het jaarverslag 2019 en de nanciële stukken zijn 21 stemmen
akkoord, geen tegenstemmen en daarmee zijn verslag en stukken goedgekeurd.

Kascontrolecommissie : Wim van der Hoek meldde dat de kascommissie bij controle
geen onregelma gheden hee geconstateerd. De kascommissie hee de stukken niet
inhoudelijk beoordeeld maar hebben gelet op een betrouwbare en integere
werkwijze. De kascommissie hee decharge verleend aan de penningmeesters Kees
Dijst en Erik de Jonge.

ft

ti

ft

tti

fi

ti

ti

ti

tt

ft

ft

tt

ft

ti

fi

ft

ti

tt

3

Wim van der Hoek stapt uit de kascontrolecommissie, Nienke de Wit gaat Wim hierin
opvolgen. Andere leden zijn: Hans Ammerlaan en Ger May.

5. Voorlopig botenplan 2021
Denis du Cloo, materiaalcommissaris, licht het voorlopig botenplan toe. Het plan
bestaat uit twee delen. De reden hiervoor is de onzekerheid door Covid-19. We
kunnen de nanciële situa e niet geheel overzien en willen graag voorzich g zijn.

Deel 1 voorziet in de aanschaf van een Cadet Ski Swi en drie paar riemen voor
boten die vorig jaar zijn aangescha .
Rolf Olsen: is het eens met het voorstel en vraagt of er behoe e is aan een nieuwe
ski .
Denis: nee, er is al fors geïnvesteerd in ski s en we zijn nu op niveau. De nieuwe ski
is voor de gewichtsklasse van 45 – 65 kg, voor junioren dus en voor lichte dames.
Deel 2 is ambi eus en dient twee doelen: kwaliteit verbetering en het bedienen van
twee groepen in onze vereniging n.l. jeugd en lichte roeiers.
We willen de Jubilot vervangen voor een Wiersma C4x+ gewichtsklasse 45-75 kg.
Hierin kunnen kinderen van 10 – 12 jaar roeien en lichte volwassenen. De aanschaf
is duur en daarom willen we in het voorjaar2021 jdens de ALV hiervoor
toestemming vragen en eventueel in 2022 geen nieuwe investeringen doen. De
Wiersma zou pas tegen de winter geleverd kunnen worden want de boot wordt op
bestelling gemaakt.
Peter Laan : Ik zie in de lijst ook de Waterland staan, dat is toch ook een C4x+?
Denis : We hebben ca. 25 jeugdleden en daarmee behoe e aan meer capaciteit. Een
Wiersma kun je gemakkelijk lager afstellen. En we kunnen met de Wiersma twee
groepen bedienen.
Sandra Laan : is de Wiersma wel gemakkelijk te verstellen?
Denis: jawel, maar het is wel goed om voor de aanschaf met een groepje jeugd en
volwassenen naar Heerenveen te gaan om daar de Wiersma te testen. De
roeiplaatsen zijn ook wat korter dan gebruikelijk.
Jaap Nijman, instruc ecommissaris: De huidige C3’n en C4’n zijn geschikt voor een
gemiddeld ploeglidgewicht van 100 kg. De Wiersma is geschikt voor een
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ploeglidgewicht van 45 – 75 kg. De hel van onze roeiploegen gaat hiermee dus
pre ger roeien.
We stemmen nu niet voor Deel 2 maar we denken er nu alvast over na.
Rob de Wit Hoe zit het met de slidings, zijn die ook korter?
Denis: de slidings zijn hetzelfde.

Stemming voor het botenplan Deel 1: 20 leden stemden akkoord, 1 lid hee zich van
stemming onthouden. Het voorstel is aangenomen.

6. Voorlopige begro ng en contribu e 2021
Kees Dijst, penningmeester, licht toe hoe de contribu e voor volgend jaar is
vastgesteld. De contribu e 2021 wordt als volgt: Seniorenlid € 240,04, Senioren
gezinslid € 173,04, jeugdlid € 185,11, jeugd gezinslid € 152,11.
Verder licht Kees de exploita ebegro ng, de begro ng 2021 en de voorlopige
geldmiddelen op deze begro ng toe.
Er is een alterna eve begro ng. De reden hiervoor zijn de onzekere omstandigheden
en de keuze die de leden in april 2021 maken t.a.v. de eventuele aanschaf van de
Wiersma C4x+
Romke de Vries: Is deze begro ng een worst case begro ng i.v.m. Covid-19 situa e?
Kees Dijst: Nee, we gaan uit van de wensen van het bestuur en de leden. Dus we gaan
uit van wat haalbaar is.
René Otsen: In de begro ng staat € 4000,-- soos inkomsten wat gebaseerd is op het
bedrag dat dit jaar binnenkwam, n.l. € 3000,--. Het is dus zeker geen worst case
scenario.
Jaap Nijman, instruc ecommissaris: We doen nu voorzich g, daarom nu alleen het 1e
deel van de investeringen van het botenplan. Volgend jaar zullen we vermoedelijk
meer uitgeven aan het botenhuis. Hoe meer je uitgee aan botenhuis, hoe meer kans
we hebben op subsidie voor energiezuinige zaken. We moeten dit nog uitwerken.
Daarnaast weten we nog niet wat er gebeurt met de dijk. In januari weten we meer.
Nu stemmen we over de voorlopige begro ng en later komen we met een nieuw
voorstel.
Romke de Vries: Wordt de Jubilot verkocht zodat we de Wiersma kunnen kopen?
Jaap Nijman: dat stellen we later vast.
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Stemming: 22 stemmen vóór. De voorlopige begro ng is aangenomen. In het voorjaar
volgt een verdere begro ng.

7. Vooraf ingediende vragen aan bestuur
Tineke Vaessen: kunnen we nog één of twee C1 boten aanscha en?
Antwoord bestuur: door Covid-19 was er meer gebruik van huidige C1 boten. Volgend
jaar bezien we of er behoe e is aan meer van deze boten.
Hans Schilder: in sommige boten zijn de vaste schoenen te klein, kunnen er grotere
schoenen komen?
Antwoord bestuur: Denis zal ex heels in de IJdoorn en de Pulsar monteren.
Marjan Hendriks: kunnen er nu al meer personen in een boot roeien?
Antwoord bestuur: De Where volgt het KNRB advies; op dit moment ligt er een door
de gemeente goedgekeurd protocol. We kunnen nu volgens het nieuwe roeischema
met meer roeiers in een boot, wel op afstand van 1.5 meter.
Frans Kat: de KNRB onderzoekt of het mogelijk is dat roeiers op afstand van 1.35
meter zouden kunnen roeien in groepen van 4 personen. Een tekort dus van 15
cen meter per roeier.
Rolf Olsen: De koning is vandaag op bezoek bij Willem III en de voorzi er van de
KNRB vraagt de koning om dispensa e voor 15 cen meter voor 36.000 roeiers.
Jaap Nijman: volgens het protocol zouden we nu met minder mensen dan gebruikelijk
in C3 en C4 boten kunnen roeien. Maar overweeg toch eens of het wel verantwoord
is als het hard waait. Het is las g om te manoeuvreren met een lange boot en met
wind. Let op elkaar en help elkaar en spreek elkaar aan; de veiligheid voor mensen
en materiaal staat voorop.

8. Rondvraag
Diane Groot: De Where telt nu 173 leden. Er zijn dit jaar 27 opzeggingen en 17
nieuwe leden aangemeld. De opzeggingen zijn niet allemaal Covid-19 gerelateerd.
Jeugdleden zijn elders gaan studeren, er zijn leden verhuisd en er zijn mensen
overleden.
Pieter Schmal: De voorjaarstocht zal in het komende voorjaar niet doorgaan.
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Jaap Nijman: Zijn de stemmen van de aanwezigen in deze zoomvergadering
rechtsgeldig? Antwoord: Ja, net als de stemmen die voorafgaand aan de vergadering
op basis van de ingekomen stukken rechtsgeldig zijn. Leden die jdens deze
vergadering niet tegen hebben gestemd, stemden in met de voorstellen.

9. Slui ng
De aanwezigen danken Jeannine voor de plezierige manier waarop zij de vergadering
hee geleid.
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