
Concept Verslag Algemene Ledenvergadering  
Purmerender Roeivereniging de Where 

1. Opening door de voorzitter 
Jeanine opent de vergadering en legt een aantal praktische zaken uit.

Frans heet ons allen welkom op deze digitale ledenvergadering. We nemen notie van de 
nieuwe maatregelen die vanavond zijn aangekondigd. We zetten met het bestuur alles op 
alles om er voor te zorgen dat iedereen met plezier kan gaan roeien.

Botenhuis is flink vernieuwd en de dijk wordt opgeknapt het resultaat stemt hoopvol.

Een flink aantal nieuwe leden zijn vriendelijk welkom geheten en opgevangen het afgelopen 
jaar.

We staan stil bij de (oud) leden die ons zijn ontvallen en de zieken. 


2. Bestuursmededelingen  
Er is een wijziging in de agenda. De begroting en botenhuis zijn omgedraaid omdat het 
botenhuis invloed heeft op de begroting en dit belangrijk is om mee te nemen bij onze 
beslissing.

Riet is 5 jaar bestuurslid geweest en treedt af als wedstrijdcommissaris. We zijn nog op zoek 
naar een nieuwe wedstrijdcommissaris, mocht je interesse hebben geef dit dan aan bij het 
bestuur. 


3. Vaststellen notulen ALV 23 april 2021  
Pagina 1: Opmerking bij de kascommissie: René heeft zich toen voor de vergadering 
aangemeld. Harry Huinen heeft tijdens de vergadering aangegeven dat hij hiervoor ook 
beschikbaar is. Gezien zijn activiteiten binnen de soos (René houdt de administratie bij) is 
het wenselijk dat Harry deze taak oppakt in de plaatst van René. Harry wil deze taak op zich 
nemen.

De stemming over de notulen is als volgt: 27 mensen gaan akkoord, 1 persoon onthoudt 
zich van stemming, daarmee zijn de notulen aangenomen. 


4. Botenplan 2022  
Dennis licht het botenplan toe. Er is een ploeg geweest om in de aan te kopen lichte C4 
proef te roeien om te testen of de boot ook geschikt is voor volwassen roeiers en dat blijkt 
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het geval. Het gaat om een demonstratieboot die gezien wordt als een voordelige, goede 
aanvulling op onze vloot, geschikt voor de jeugd en de lichtere volwassen roeiers. Het is 
gewenst om hiervoor ook riemen te kopen, daarnaast schaffen we graag ook riemen voor 2 
C1en. Dit staat op de begroting.

Ger: zijn de riemen die gepland zijn voor de c1-en ook big-blades

Dennis: ja, big-blades met zwarte strip.

Peter: komt deze C4 in de plaatst van de Waterland en waar gaan we hem leggen?

Dennis: hij komt niet in de plaatst van de Waterland, die is namelijk geschikt voor nog 
kleinere roeiers

Wat betreft de plek in de loods: we gaan binnen het bestuur in gesprek over welke boot er 
dan weg moet om plek te maken. Mogelijk is dat een van de vieren. Dennis heeft hiervoor 
een opzet geschreven. De bedoeling is dat de vloot zo goed mogelijk bereikbaar blijft, 
uiteindelijke moet er afscheid genomen worden.

Stemming: 26 voor, 2 onthoudingen, bij deze is het plan aangenomen


5. Groot onderhoud clubgebouw 
Uitgevoerde werkzaamheden:

Op het eerste plaatje zie je wat er is gedaan de afgelopen tijd:

Asbest is verwijderd door de firma Hollenberg en de nieuwe platen zijn geplaatst. Dit heeft 
de bouwcommissie heel veel extra werk gekost. We zijn blij met het resultaat en dat het 
asbest verwijderd is. 

Wat moet er nog allemaal gebeuren is te vinden in het plan. Daar staat onder andere:


- Zonnepanelen

- Stalen constructie verstevigen voor het dragen van de panelen

- Wand naar de soos isoleren

- Hek vervangen, we hebben van de gemeente toestemming om het hek wat te 

verplaatsen zodat het terrein groter wordt, dat is makkelijker voor het vervoeren van 
de botenwagen


- De werkplaats is flink opgeknapt en moet ook nog veel aan gebeuren

- Er komt een elektro-boiler om het gasverbruik te verminderen

- geen stadsverwarming, de kosten hiervan waren te hoog. We behouden voorlopig de 

cv-ketel. Wellicht moeten we in de toekomst over 5 tot 10 jaar denken over en 
sparen voor warmtepompen en dan ook meer zonnepanelen. 


- De begroting is gemaakt zonder verrekening subsidies. Een aantal posten hebben 
we gepland, maar doen we niet als de subsidies niet rond komen. We zetten hier wel 
maximaal op in en mocht dat niet lukken moeten we opnieuw bekijken wat we wel 
en wat we niet doen van deze plannen, zoals de zonnepanelen.  


Peter Bezemer: Hebben we als vereniging de ambitie om groen te worden? Is dat terug te 
vinden in een visie? Hoe ver gaan we hier dan in? Hier praten we wel over, maar ik zie hier 
geen beleid. Willen we verduurzamen of doen we het omdat het moet?

Jaap: We hebben dit plan gemaakt aan de hand van de energiescan die we bij Spurd 
hebben gedaan en de 10 punten die voor verbetering vatbaar waren stap voor stap 
opgepakt. De bedoeling is wel om te verduurzamen. Dit staat (nog) niet in een beleidsplan. 
Jaap is niet van plan dit plan te schrijven, mocht er een vrijwilliger zijn die dat op wil pakken 
voel je vooral welkom. 

Ger: laten we trots zijn op wat we met elkaar voor elkaar boksen. 

Complimenten voor de bouwvakkers vanuit verschillende kanten!
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6. Begroting en contributie 
Sandra heeft een begroting en een toelichting geschreven die ook terug te vinden is op de 
site. 

Posten die opvallen en waar wat over te zeggen:

Minder inkomsten soos, heeft te maken met corona.

Subsidies, buitengewone baten en lasten: behoorlijk wat coronasteun ontvangen en 
gemeentesteun voor cursus die de instructeurs en de gemeente hebben ontvangen, 
subsidie van ING dankzij René en de sponsoractie van Deen.

Er wordt minder uitgegeven aan onderhoud materiaal, dat komt door het uitstellen van 
onderhoud de boten vanwege te verbouwing. Er is wel groot onderhoud gedaan aan de 
botenwagen. Dit waren kosten die niet gepland waren, maar wel gemaakt.

Beheerskosten zijn hoger door de extra open dag, dit wordt rechtgetrokken door subsidie 
vanuit de gemeente (buitengewone baten en lasten).

Huisvestingskosten zijn lager dan begroot: vanwege corona is de 1e 2 kwartalen geen huur 
gerekend. Er is ook aanzienlijk minder gas gebruikt in die tijd. 

Behoorlijk wat nieuwe leden: 23.

Opzeggers nu 15, we zetten in op gelijk blijven van leden. 

De opbrengsten en de subsidies heeft Sandra voorzichtig ingezet. Liever aan het eind over 
dan onderweg tekort. 

We willen komend jaar weer met de skiffs naar het zwembad, hiervoor is begroot

Onderhoud materiaal is wat hoger zodat er ruimte is om het onderhoud dat is blijven liggen 
te kunnen dekken. 

Voor wat betreft het gas, er was gelukkig net voor alle onrust een nieuw contract gesloten, 
dit is heel gunstig en plukken we de komende twee en een half jaar de vruchten van. 

Cees: netjes gedaan. 20.000 is niet veel reserve meer. Is de verwachting dat we dat gaan 
aanvullen?

Sandra: ja, dat vullen we aan vanuit de aangevraagde subsidies, die we verwachten te 
krijgen maar nu nog niet mogen meerekenen omdat het nog niet zeker is.


Peter: Om mee te nemen naar de toekomst: op welk niveau moeten de reserves staan nu 
gebouw is aangepakt? Dit is iets om de komende tijd op te pakken. De calamiteitenreserve 
zou naar boven moeiten worden bijgesteld. 


Romke vraagt welke boten mogelijk verkocht zouden moeten worden: zou zonde zijn als de 
Wheermolen verkocht moet worden. 

Dennis: er wordt gedacht aan de Jubilot of de Wheermolen. Daar moet nog een ei over 
gelegd worden. Daar moet nog een voorstel van het bestuur komen richting de alv. Romke 
heeft voorkeur voor behoud van de Wheermolen.


Contributie: is verhoogd volgens de prijsindex, dit is een bestuursbesluit. 

Stemming:  26 goedgekeurd, 2 onthouden. Bij deze is de begroting 2021 goedgekeurd.


7. Vrijwilligers 
Vraag van Mieke: op welke manier kunnen we ook de mensen die nog niet als vrijwilliger iets 
doen op de vereniging bereiken? Is de app Taakie hiervoor een middel?

Er zijn een aantal korte vragen een aantal twijfels en ook positieve reacties. We besluiten het 
een jaar te gaan proberen. 
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8. Rondvraag 
Diane: heb wat twijfels over Taakie

Peter B: verwacht van Taakie geen wonderen. Het is een middel maar moet uiteindelijk van 
de mensen komen. 

Jaap: wie wil morgen de QR-codes controleren? Sanneke pakt dit op. Tezamen met de 
inrichting 1,5 meter van de soos. 

Sandra: het is best mogelijk dat er met deze regels wel geklust en vergadert mag worden in 
het gebouw. Er mag na 17u niet worden geroeid

Rob: ik niet voor Taakie, maar als de meerderheid het wil dan moeten we het proberen


4


	Opening door de voorzitter
	Bestuursmededelingen
	Vaststellen notulen ALV 23 april 2021
	Botenplan 2022
	Groot onderhoud clubgebouw
	Begroting en contributie
	Vrijwilligers
	Rondvraag

