ALV 23 april 2021:
Vooraf ingediende vragen aan het bestuur
Nu (helaas te) langzaam maar zeker de vaccinaties op stoom komen, bereiken we het
punt dat in onze seniorenploeg de meesten gevaccineerd zullen zijn en daardoor
zeker ten opzichte van elkaar, elkaar veilig kunnen ontmoeten. Kunnen wij dan als
gevaccineerden weer als ploeg in één boot of moeten we wachten tot heel
Nederland gevaccineerd is ?
P.S. Zag vanmorgen (paaszondag) een volledig bemande 4 bij mij voor over het IJ
roeien!
Dus andere verenigingen in Amsterdam geven de ruimte.
Henk Blomberg
Bij de Alkmaarse roeivereniging kan met z'n drieën geroeid worden in een 4, waarbij
de slagplaats onbezet blijft. Dit zou voor onze ploeg een uitkomst zijn ivm het
gewicht vd vieren.
Annemarie Tjalsma en Carla Baas
Ik begreep dat de gemeente Alkmaar voor ARZV iets ruimere regels voor roeiers
boven de 27 heeft vastgesteld.
Frans Hage

We snappen heel goed dat leden er erg naar verlangen om weer ‘gewoon’ te kunnen
roeien. Wij houden ons aan de regels die de rijksoverheid, NOC*NSF en de KNRB ons
opleggen. Tot op heden willen we de randen van wat mogelijk is niet opzoeken. Niet
alleen omdat we graag de regels volgen, maar ook omdat we ieders gezondheid willen
beschermen.
De regels gaan nog steeds uit van de basisregel dat er anderhalve meter tussen
sporters vanaf 27 jaar oud moet blijven. Uit het protocol van de KNRB:
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Er zijn leden die meer dan een jaar niet hebben geroeid. De redenen zijn divers,
maar niet vrijwillig.
Natuurlijk heeft de vereniging een jaar geen soosinkomsten gehad. Ik hoor hier en
daar gemor van leden. Is het een idee om als gebaar naar de leden die niet hebben
kunnen roeien de mogelijk van een gedeeltelijke teruggaaf van contributie te
overwegen? Dat zou als optie voorgesteld kunnen worden. Ik denk dat er ook leden
zijn die niet roeien, maar geen gebruik willen maken van zo'n reductie.
Johan Hage
Dit is een lastige kwestie. Onze uitgaven zijn in coronatijd niet veel lager dan tijdens een
gebruikelijk jaar. Onze inkomsten zijn wel ink teruggelopen. Dit was ons belangrijkste
argument om de contributie niet (tijdelijk) te verlagen, maar zoals gebruikelijk mee te
laten stijgen met het prijsindexcijfer voor consumenten van het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Deze contributie is tijdens de vorige ALV unaniem goedgekeurd.
Tegelijkertijd voelt het oneerlijk dat sommige leden het volle contributiebedrag
betalen terwijl zij afgelopen jaar niet of nauwelijks hebben geroeid, hetzij omdat zij niet in
de toegestane boten kunnen roeien, hetzij omdat zij om gezondheidsredenen zoveel
mogelijk contact met anderen vermijden. We schatten dat het om rond de 40 leden gaat.
Als we voor een teruggave van een deel van de contributie zouden kiezen, heeft dat
nanciële gevolgen voor onze begroting. Het is moeilijk in te schatten hoe groot,
daarvoor hebben we meer tijd nodig om dat goed in kaart te brengen. Het zou kunnen
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Naar aanleiding van de vragen hebben we contact gehad met roeivereniging ARZV en
met de KNRB. De ARZV heeft met de gemeente kunnen afspreken dat die in de boot een
afstand van 1,35 meter gedoogt, mits er niet meer dan vier personen in één boot zitten.
De KNRB staat op het standpunt dat het verenigingen vrij staat om in overleg met de
gemeente te treden over versoepelingen voor speci eke groepen roeiers, die nu niet
kunnen roeien.
We gaan in overleg met de gemeente Purmerend, om te onderzoeken of
versoepelingen zoals in Alkmaar ook voor ons mogelijk zijn.

betekenen dat we dan volgend jaar de aanschaf van een C4x+ voor lichte roeiers moeten
uitstellen. Ook moeten we goed nadenken over de voorwaarden: wie zou hiervoor in
aanmerking komen? Creëren we zo weer niet een nieuwe tweedeling tussen leden?
Over zo’n beslissing zouden we graag willen stemmen in een Algemene
Ledenvergadering. Voor de komende Algemene Ledenvergadering is dat nog te vroeg.
We willen graag met de leden hierover in gesprek op 23 april en komen er dan later op
terug.

Meerdere verenigingen kampen met terugloop van ledenaantallen. Zeker in het
seizoen 2020 2021. Ik las al jullie compliment aan de trouw betalende leden,
alhoewel de meerderheid wellicht dit jaar niet roeit. Saldo is blijkbaar en gelukkig
maar positief.
-

Is het teveel opgedrongen om leden welke willen opzeggen de mogelijkheid te
vragen om slapend lid te willen blijven?

-

Veel stichtingen etcetera bieden de mogelijkheid personen schenker of schenker
via ANBI te worden. Geen urgenties hiertoe?
Jan Werner

Leden die opzeggen vragen we of ze donateur willen blijven. Het donateurschap kost
€21 per jaar.
Als sportvereniging voldoen we niet aan de voorwaarden om als een ANBI te worden
gezien. Op anbi.nl staat:
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Recent of zo nu en dan zijn er overlijdens van leden of oud-leden. Ik hoor soms dan
achteraf er wel een erehaagje gevormd is bij begraafplaats of kerk. Het gaat hier om
een fysieke aanwezigheid voor directe familie en nabestaanden. Is het niet een idee
om dit via een klein mailtje [dus niet per facebook] aan een ieder kenbaar te maken?
Wie kan kan, of wie wil wil.
Ger sprak mij enkele weken geleden aan, dat hij het vreemd vond hij de rouwkaart/
bericht mbt overlijden Frank Sas niet in de mailbox vond. Ik zei hem al dat het
misschien jullie beleid is om al de overlijdens en zeker in deze covidtijd niet naar de
leden te sturen, ervan uitgaande de leden dit onderling met elkaar rond zullen
telefoneren. Dit neemt niet weg dat ik pas afgelopen dinsdag van de
onderhoudsgroep hoorde dat er wel een erehaag gevormd was. Ik had daar
waarschijnlijk wel bij willen en kunnen zijn, daar ik de man ook wel kende.
Nu ik dit alles zo schrijf realiseer ik me dat het ook gewoon maar zo is. En heb ik denk
ik nu de antwoorden ook alreeds gegeven.
Persoonlijk ook geen problemen mee, ik hoop alleen deze erehaag dan groter was
als vier vijf of zes personen.
Jan Werner
Zoals je mogelijk weet ben ik en al hele tijd lid van de Where en roei ik ook sinds jaar
en dag met een groep wat oudere Whereleden. Sinds maart 2020, het uitbreken van
de pandemie, zijn wij helaas niet meer op de Vereniging geweest. De reden is dat
geen van ons alleen wil roeien en we de risico's zo klein mogelijk willen maken.
Daarnaast is aangegeven dat aanwezigheid van leden uitsluitend geldt voor leden
die roeien, dus komen we ook niet "even bijpraten". In de verstreken tijd hebben wij
nog wel contact met elkaar maar nieuwtjes over de vereniging en overige leden
bereiken ons niet.
Tijdens de ALV in december jl. werd ik onaangenaam verrast door de mededeling
dat Gerda van Scherpenzeel en Herman Lohmeijer inmiddels zijn overleden. Mensen
die ik goed ken en bij wiens overlijden ik graag mijn medeleven had getoond. Ik heb
Diane Groot gevraagd waarom de communicatie vanuit de Vereniging zich beperkt
tot roeischema's, een Kerstwens en de stukken van de ALV, terwijl het voor leden
zoals ik (ik denk dat ik echt niet de enige ben) juist zo belangrijk is zaken te horen die
ik gebruikelijk hoorde tijdens het wekelijks roeien. Diane gaf aan dit onderwerp bij
het Bestuur onder de aandacht te brengen.
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Nogmaals, maar nu in de ALV, vraag ik aandacht voor de communicatie naar de
leden die, zoals ik, al ruim 14 maanden niet meer bij de Vereniging zijn geweest. (Ik
kan me niet voorstellen dat ik een uitzondering ben en dat alle andere Leden wel
gewoon op de Vereniging verschijnen). Maak bv een bulletin dat op een vaste
maandelijks dag aan de leden wordt gestuurd en waarin het reilen en zeilen en het
wel en wee van de vereniging en de leden staat. Mede daardoor blijft er toch nog
een beetje een band met elkaar en, belangrijker, met de vereniging. Want als ik
eerlijk ben, dan ben ik inmiddels eigenlijk best wel gewend aan het niet roeien en
vind ik het stiekem best wel lekker dat de routine van zaterdagochtend roeien er
aardig is uitgesleten.
Nou zal ik mijn lidmaatschap van de Vereniging niet snel opzeggen en zal ik op de
één of andere manier wel weer in een roeiploeg rollen, maar ik kan mij voorstellen
dat er andere leden zijn, die nu langdurig niet roeien, maar daar wel eens anders
over kunnen denken.
Samenvattend dus graag met regelmaat info over het wel en wee van de Vereniging
en haar leden.
Harry Huinen

In het algemeen bestuur hebben we hier in januari over gesproken: moeten we
overlijdens van leden en oud-leden doorgeven aan alle leden via email? In eerste
instantie hebben we ervoor gekozen om dat niet te doen. Rouwkaarten hangen we op het
prikbord. We gaan ervan uit dat de ploegmaten elkaar onderling informeren.
Nu er meer naar gevraagd wordt, en er in deze corona-tijd veel leden minder of niet op
de vereniging zijn waar ze nieuwtjes in de wandelgangen meekrijgen, zullen we, zodra we
weet krijgen van een overlijden, dit mailen naar alle leden. Het is wel zo dat wij niet altijd
snel op de hoogte zijn. We legen onze postbus één keer per week en rouwkaarten
worden ook wel eens later gestuurd.
We zullen geen oproep doen om een erehaag te vormen bij een uitvaart. Dit regelen
ploegen doorgaans zelf in overleg met de nabestaanden en de uitvaartondernemer. De
afgelopen periode werd zo’n erehaag soms bewust klein gehouden in verband met
corona.
Wat betreft een maandelijks bulletin: dit is een mooi idee. In zo’n nieuwsbrief zouden
we ook nieuws over nieuwe leden, behaalde bevoegdheden, jeugdactiviteiten en
jubilarissen kunnen brengen. Dit kost wel veel tijd. We zoeken nog steeds naar een
redactiecommissaris of iemand die wil helpen met het maken van regelmatige
Where itsen. Het bestuur heeft zijn handen nu al vol met alle extra taken die er door
corona op ons bord komen.
Bij deze dus ook een oproep: wie wil ons hierbij helpen?
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Ik heb een aantal vragen over de aangepaste plannen voor groot onderhoud
botenhuis 2021.
punt 5 zonnepanelen:
Zonnepanelen op een plat (bitumineus) dak kunnen problemen geven met het
vastzetten van de panelen, kan dat voldoende stevig en waterdicht? Wat voor
garantie krijgen we op de constructie? Is de mening van de dakdekker gevraagd?
punt 7 vervangen asbesthoudende wanden:
Is dat een verplichting? Wat gebeurt er als we dat niet doen?
punt 8 vervangen hekwerk bij botenwagens:
Is dat technisch noodzakelijk en wat gebeurt er als we dat niet doen?
punt 10 zonneboiler:
Wat is de terugbetaaltijd van deze mogelijke investering? Wat zijn de onderhoudsen exploitatie kosten (denk aan legionella: doorspoelen, extra verwarmen), kan ons
dak dat aan (gewicht lekkage)? Ik denk dat we beter meer zonnepanelen kunnen
aanschaffen dan een zonneboiler.
Ronald van der Staal
Punt 5: Wij zijn van plan om met de dakdekker die bij ons het onderhoud doet, de
nodige voorzieningen voor te bereiden, voordat de installateur voor de zonnepanelen
deze gaat plaatsen. Na deze ALV kunnen wij pas verder in detail en over details afspraken
maken met de beoogde leverancier voor de zonnepanelen (wij hebben nu een offerte via
onze energieleverancier Greenchoice).
Punt 7: Bij de grote verbouwing ruim 20 jaar gelden is ongeveer de helft van de gevel
al vervangen. De delen die toen niet direct noodzakelijk waren om aan te passen hebben
wij toen ongemoeid gelaten. De regelgeving omtrent asbesthoudende daken en wanden
is sindsdien wel wat aangescherpt en aan het veranderen. Het is nu al wel zo dat onze
verzekering niet meer alle schade bv bij brand dekt.
Het is echter nu nog geen verplichting, om de asbesthoudende wanden voor een
bepaalde einddatum te vervangen (voor asbesthoudende daken is dit momenteel 2024
maar ook daar is telkens discussie over). Om als vereniging weer op een verantwoorde
wijze weer ruim 20 jaar vooruit te kunnen kijken vinden wij het als bestuur wel
noodzakelijk om dit nu wel bij dit groot onderhoud moeten uitvoeren.
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Punt 8: Het oude hekwerk bleek de afgelopen jaren wel erg makkelijk om overheen te
klimmen, en is op verschillende plaatsen ook echt kapot. Door de poort ook anders te
maken, is het de bedoeling dat de botenwagens makkelijker in- en uitgereden kunnen
worden. Bovendien willen we het hek straks ook als etseningang gaan gebruiken.
Punt 10: Afhankelijk van het deel (wij denken aan 20-30%?) dat wij mogelijk aan
subsidies zouden kunnen krijgen, zal de terugverdientijd van een zonneboiler ergens in
de buurt van de 10 jaar uit komen. Omdat recent pas duidelijk is geworden dat wij ook in
de toekomst niet op de stadsverwarming zullen worden aangesloten, zullen wij ook
opnieuw naar onze gewenste hoeveelheid zonnepanelen moeten kijken. Wij kunnen
voorlopig aangesloten blijven op de gasleiding en onze cv-ketel is ook nog niet
afgeschreven. Maar als wij bijvoorbeeld over 10 jaar wel echt van het gas af moeten, zijn
warmtepompen en zonneboilers onze enige oplossingen.
De zonneboiler waar wij nu aan denken heeft het vat niet op het dak, maar gewoon in
het gebouw staan, dus geen extra groot gewicht op het dak. En doorvoeren zullen
vakbekwaam moeten worden ingeplakt. Door nu al een zonneboiler te installeren zal ons
gasverbruik naar verwachting 20-30% dalen. Wij willen deze straks zo kiezen, dat wij daar
over een paar jaar op kunnen uitbreiden met een warmtepomp als de cv-ketel echt weg
moet.
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