Concept Verslag Algemene Ledenvergadering

Purmerender Roeivereniging de Where
datum

29 november 2019

tijd

inloop 19:45 uur, aanvang 20:00
uur

lokatie

PRV De Where

aanwezig 27 leden, zie presentielijst

1. Opening en mededelingen
Opening door voorzitter Frans Kat.
Het doet Frans zeer dat de animo voor hulp terugloopt. Er is hulp nodig bij alle commissies.
Wat hebben we gedaan het afgelopen jaar: de privacywetgeving is op orde, we zijn bezig
het roeiniveau te optimaliseren, de plannen hiervoor beginnen vorm te krijgen. Het aftreden
van Wanda Westerdaal als jeugdcommissaris kost ook aandacht. Een klein comité is bezig
daar een nieuw profiel voor op te stellen.
Frans vraagt een moment stilte voor de overledenen van afgelopen periode, waaronder oudvoorzitter Joop Visser. Ook denken we aan de leden die ziek zijn en daardoor het roeien
moeten opgeven.
Er zijn afzeggingen van: Flora Gaeta, Wim van der Hoek, Erik de Jong, Tineke Vaessen,
Hans Vos, Rob en Nienke de Wit.

2. Ingekomen stukken
Er is een voorstel van Ronald Muis, Rob Snijder, Inge Langereis, Gerrit Bij en Christa van
Staaveren om de Jisperveld om te bouwen tot zeilwherry. Dit behandelen we bij agendapunt
4: botenplan.

3. Vaststellen notulen ALV 5 april 2019
Er zijn geen opmerkingen. De notulen zijn vastgesteld.

4. Botenplan 2020
Materiaalcommissaris Denis du Cloo licht de stukken toe.
Aankopen: Dit jaar willen we twee skiﬀs aanschaﬀen: een Swift en een Janusek. De nieuwe
Swift is gewichtsklasse t/m 65 kg. De nieuwe Janusek is ter vervanging van de Aquila, die
doorschuift naar bevoegdheid 5.
Niemand maakt bezwaar, dit onderdeel is aangenomen.
Onderhoud: Er is een meevaller ten opzichte van de begroting voor 2020. De Kleine Beer
moet in de lak. Oﬀertes varieerden tussen €800 en €3000, maar Dennis heeft Jan van
Schaijk bereid gevonden het zelf te doen. Daarmee voorkomen we veel kosten.
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Johan Hage vraagt of het lakken van de Kleine Beer de moeite nog waard is. Denis: De
Kleine Beer heeft een kevlar binnenwerk. Er kan geen water in het binnenwerk van de Kleine
Beer komen zoals in de Where. Daarbij is de Kleine Beer heel licht, goed onderhouden en
goed inzetbaar op wedstrijden. Dus opknappen is de moeite waard.
Scullriggeren Oud Purmerend: in het voorjaar is er een voorstel hiertoe ingediend bij ALV.
Het is goedkoper om de oude 8 (Oud Purmerend) te scullriggeren en niet de nieuwe
(Purmerend). Er is verdeeldheid onder de leden over het nut hiervan. Daarom brengen we
het voorstel hier ook ter stemming.
André Geluk vraagt: wat zijn de argumenten voor en tegen? Denis: het is moeilijk nu de 8 vol
te krijgen, omdat sommige mensen rugklachten hebben van het boordroeien. De vraag is
wel of de 8 meer gebruikt gaat worden als ie scullgeriggerd is.
Iemand vraagt: Is €1150 niet te weinig voor het scullriggeren? Denis: de riggers zijn €150 en
je hebt er 8 nodig, ervan uitgaand dat de boordriggers die er nu op zitten gebruikt kunnen
worden. De dollen hebben we nog liggen. We hebben niet 8 paar nieuwe riemen nodig, die
hergebruiken we.
Het voorstel tot het scull-riggeren van de Oud Purmerend wordt met 18 stemmen
aangenomen.
Inrichting loods: Om ruimte te creëren gaan de Casarca en de Gemini, beide weinig
gebruikt, naar het plafond.
Pieter verhuurt de Casarca nog regelmatig of heeft ‘m nodig voor tochten. Denis: De
Casarca blijft beschikbaar voor verhuur. Hij is zo naar beneden.
Verkoop materiaal: : Orion, Gors, Virgo, Beemster, Purmer en Barnegat staan op de lijst om
te verkopen in 2020.
De Purmer is oud en slap en zwaar. We kunnen die wel verkopen aan een andere vereniging.
De Barnegat is vorig jaar gezet op de lijst Behoud Hout. Dat betekent dat we hem niet
mogen verkopen zonder instemming van de Algemene Ledenvergadering. Het is een mooi
schip maar moeilijk beroeibaar.
Het voorstel tot verkoop materiaal inclusief Barnegat is aangenomen.
Zeilwherry: Rob Snijder licht het plan met de zeilwherry toe. Er is een kleine groep op
bezoek bij RV Almere geweest en enthousiast geraakt. Rob legt uit hoe het in elkaar kan
steken: een klein mastje met een beperkt zeil, heel licht, die meekan, net als een
reserveriem, in de boot. De boegroeier moet dan zeiler worden. Met één extra spant kan de
mast worden gemonteerd. De boot kan blijven worden gebruikt als gewone roeiboot. De
Jisperveld is hier meest geschikt hiervoor, is het makkelijkst om te bouwen. De begroting
hiervoor is 1000 euro, waarvan de helft voor kosten van de vereniging komt en de andere
helft voor de initiatiefnemers.
Denis: De opbrengst uit de verkoop schatten we op €5000. Nu dat is aangenomen, kan het
plan voor de zeilwherry ook worden bekostigd. Maar een andere wens is een skiﬀ voor de
jeugd, in de laagste gewichtsklasse voor volwassenen. Nu roeien roeiers van 40 kg in een
skiﬀ voor 60 kg.
Riet heeft een vraag over de kosten van het geheel. €500 is voor de vereniging is niet veel,
maar hoeveel mensen gaan dit gebruiken? Er zijn ook andere wensen, zoals dat skiﬀje in
laag gewicht. Johan: en ik hoor net dat die €1000 euro die begroot is voor de zeilwherry te
veel is. Rob: het tuig alleen is 500. De rest moet de initiatiefgroep bekostigen: spant, mast,
etc. Denis: als we nu €500 euro door jullie laten betalen en het overige door de vereniging?
Inge Langereis heeft een ander voorstel: De vereniging en de initiatiefnemers delen de
kosten 50/50. De vereniging betaalt maximaal €500. Hiermee stemt de vergadering in.
Sandra: Kopen we dan na de verkoop van materiaal eerst de lichte skiﬀ of eerst de
zeilwherry? Jaap: laten we eerst voor de zeilwherry gaan, en dan in het AB te beslissen of
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de jeugdskiﬀ kan, afhankelijk van het resultaat van de verkoop. Als we het niet redden komt
die skiﬀ op de begroting van volgend jaar. Hiermee gaat de vergadering akkoord.

5. Begroting 2020 en contributie 2020
Penningmeester Kees Dijst licht de begroting toe. De nieuwe pinautomaat is een succes.
De grootste inkomsten komen uit contributie. Volgend jaar hebben we iets meer inkomsten
uit contributie door een lichte ledengroei.
De grootste kostenpost is afschrijving. Die is moeilijk te beheersen dus moeten we in de
gaten houden. Vraag: Is het reëel om de afschrijving steeds op dit niveau te houden? Er
wordt regelmatig aangeschaft, en als je steeds minder oude boten hebt, zou je verwachten
dat de post afschrijving groter wordt. Kees: het is een reële inschatting.
Er is een nieuw koelmeubel volgend jaar nodig. Ook is er een reservering voor nieuwe
portofoons. De boten hebben we al besproken. Er blijft ruim €23000 over voor onvoorzien,
maar die is nodig voor toekomstige investeringen in het clubgebouw. We verwachten grote
onderhoudskosten.
Contributie: we volgen elk jaar de inflatiecorrectie, net als KNRB.
Iedereen stemt in met de begroting 2020 en het investeringsvoorstel, en de verhoging van
de contributie.

6. Vacatures bestuur en overige vacatures binnen de
vereniging
Frans doet jeugd er de laatste tijd “even” bij. Er is een klein comité bezig met een overzicht
van alle taken en dat gaat daarna mensen hierbij zoeken.
Elke commissie zoekt vrijwilligers. We zoeken ook een nieuwe vertrouwenspersoon want
Marijke Visser gaat stoppen.

7. Veiligheid
Dick Kniepstra, de veiligheidscoördinator, vertelt iets over veiligheid.
Tegenwoordig vragen we veiligheidsplannen bij grotere tochten. Wat een aanvaardbaar
risico is, verschilt per vereniging. Bij ons mag je in winter skiﬀen met een dispensatieverklaring, bij andere verenigingen helemaal niet.
Wat blijft: Wees alert, help elkaar en houd elkaar in de gaten.
Ger: hoe zit dat met nieuwe skiﬀs? Dick: In nieuwe skiﬀs mag je niet klimmen als je om bent
gegaan, omdat je dan de boot beschadigt.
Johan: wil een lans breken voor duidelijke kleding. Gele hesjes om op te vallen. Niet in
ongestuurde boot in schutkleuren. Onze clubkleur donkergroen is niet gepast. In nieuwe
kledinglijn zijn ook turtles met felgeel. Draag felgekleurde kleding.

8. Instructie en examens
Jaap Nijman, instructiecommissaris: De laatste twee jaar proberen we met grotere groepen
instructie te doen. Voordeel is dat mensen sneller meer mensen leren kennen. Ook laten we
zo snel mogelijk in een C4 roeien, niet eerst in een wherry. Nadeel is dat soms het
structureel leren van commando’s wat onderbelicht is.
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We zijn bezig met examinatoren om te overleggen of iedereen het op dezelfde manier
examens afneemt. Iedere kandidaat zou bij elke examinator hetzelfde resultaat moeten
krijgen. We besteden er veel aandacht aan en proberen de roei-eisen op één lijn te krijgen.
Ook komend jaar gaan er weer opfris-avonden voor instructeurs komen.

9. Rondvraag
Denis: Is bekend hoe groot de ledenaanwas is? Diane, ledensecretaris: we hebben tot nu
toe in 2019 30 nieuwe leden en 24 opzeggingen. Voor het eerst sinds jaren lijken we weer in
de plus. Van de opzeggingen komen vijf van nieuwe leden. Andere opzeggingen komen
door verhuizingen, blessures, tijd voor wat anders. Vooral jeugdleden zeggen binnen een
jaar op. Diane hoort nooit klachten over vereniging en mensen bedanken voor de instructie.
Hoeveel leden er aan het eind van het jaar zijn is nog niet exact bekend, deze weken kunnen
mensen nog opzeggen.
Johan: moet de naam van de vereniging worden aangepast in “roei- en zeilvereniging” als
we een zeilwherry krijgen? Frans: pas als we meer zeilboten krijgen.
Dick: Hoe bereiken we de niet aanwezigen voor vrijwilligerswerk? De mensen van goede wil
zitten hier al. We hebben anderen ook nodig. Sanneke: iets fanatieker in mensen activeren?
Staat wel in inschrijvingsformulier dat het erbij wordt. Peter: We vragen het bij instructie.
Jaap: blijft een aandachtspunt. Hans: er is wel wat coördinatie nodig. Leden kunnen niet zelf
zien wat er nodig is. We moeten niet denken dat mensen zelf zien dat ze nodig zijn. Een
ander lid merkt op: Als je lid wordt, heb je ook tijd nodig om de vereniging te leren kennen.
Ine: We hebben een microfoon nodig voor de ALV. Ik kan het niet goed verstaan. Denis: die
microfoon hebben we al. Volgende keer graag gebruiken.
Pieter, toercommissaris: volgend jaar heb ik hulp nodig bij de voorjaarstocht en de
waterlandtocht. Vooral vlothonden. Pieters ervaring is: Als je om hulp vraagt, willen mensen
wel.
Rob Snijder: wie heeft flyers gemaakt? Rob vindt ze super!
Diane, ledensecretaris: privacy-verklaringen: als je nog niet hebt getekend, graag. We zijn
verplicht dit te registreren.
Riet: Kunnen de formulieren voor dispensatie voor roeien in het donker en in de winter
skiﬀen ook in de soos liggen? Johan: die verdwijnen dan weer. Dick: Houd er rekening mee
dat het bestuur aansprakelijk is als er iets gebeurt.
Volgende ALV: 24 april 2020 (niet doorgegaan i.v.m. corona)
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