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Voorwoord 

         

Beste leden, 

Het afgelopen jaar hebben mijn mede bestuursleden en ik heel veel energie gestoken in 
uiteenlopende zaken: de vereniging laten draaien met de financiële middelen die we 
hebben, maar ook zijn we bezig met de toekomst, zodat we nog velen jaren fijn kunnen 
blijven roeien in deze geweldige omgeving. 

Zonder nu vooruit te blikken of te citeren uit de commissieverslagen, die u zeker moet 
gaan lezen, heeft het bestuur dit jaar heel veel werk en tijd gestoken in een nieuwe opzet 
voor het jeugdroeien. Mede hierdoor ontstond er een impuls om dit jaar met een aantal 
junioren aan nationale roeiwedstrijden te gaan deelnemen. 

Ook de commissie m.b.t. het botenhuis is bezig met de toekomst. Binnen enkele jaren zal 
de Wheredijk op de schop gaan. Dat heeft voor ons misschien consequenties. En het 
gebouw zal komende jaren door wetgeving up-to-date gemaakt moeten worden.Dit 
moeten we doen, met de tendens dat het aantal leden licht terug loopt, ondanks dat we 
de afgelopen jaren heel wat nieuwe leden hebben verwelkomd. Dit houdt ons zeker 
bezig. 

Instructie is dan ook zo'n peiler die op ons lijstje blijft staan. Velen hebben daarmee te 
maken, omdat ze instructie krijgen, dan wel geven. Niemand, raakt ooit uitgeleerd, roeiers 
noch instructeurs. We zijn volop bezig om goed en lekker met velen, samen "beter" te 
roeien. Een uitvloeisel daarvan is een examencommissie. 

Het bestuur wil ook u als lid nog meer gaan betrekken bij de diverse activiteiten. Zodat 
de vereniging met nog meer passie de 20-tiger jaren in kan varen. 

Kortom: De vereniging bruist van energie, activiteiten en ambities.  

Sluit je aan en doe mee! 

Frans Kat 

voorzitter PRV de Where 
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Hoofdstuk 1: Bestuur, organisatie, leden en boten 

Bestuur        
Voorzitter      Frans Kat 

Vice-voorzitter/vrijwilligerscoördinatie Jaap Nijman 

Penningmeester    Kees Dijst  

Secretaris     Jeannine Kooistra  

Tweede penningmeester   Erik de Jong  

Ledensecretaris    Diane Groot 

Instructiecommissaris   Jaap Nijman 

Materiaalcommissaris   Denis du Cloo  

Wedstrijdcommissaris   Riet van Straten  

Toercommissaris    Pieter Schmal 

Botenhuiscommissaris   Rob de Wit 

Sooscommissaris    René Otsen 

Contactpersonen    
Coördinator veiligheid   Dick Kniepstra 

Vertrouwenspersonen   Marijke Visser  

      Romke de Vries 

Redactie/PR     Sanneke Franker 

Webmaster     Peter Spiegelenburg 

Coördinator clubkleding   Marianne Kat 

Veiligheid 

Veiligheidscoördinator Dick Kniepstra heeft een paar keer roeiplannen en evenementen 
beoordeeld op veiligheidsaspecten. Er zijn bij hem geen roei-incidenten gemeld. 

�  3



Wat stond er op de agenda van het bestuur? 

Het algemeen bestuur heeft het afgelopen jaar 10 keer vergaderd. Daarbij gaat het over 
onderwerpen als onderhoud van gebouw en materiaal, aankopen van boten en ander 
materiaal, af- en aantreden van bestuursleden en activiteiten op onze jaarkalender. In 2019 
hebben we relatief veel vergadertijd besteed aan: 
• privacywetgeving 
• KiKaRow 
• de organisatie van de jeugd na het opstappen van de jeugdcommissaris 

Leden 

Het aantal leden is in 2019 helaas weer afgenomen: 

Het aantal donateurs is gelijk gebleven op 23.  

Senioren Junioren Totaal

Leden per 1 januari 2018 176 29 205

Nieuwe leden 9 5 14

Opzeggingen -21 -7 -28

Overlijden -1 -1

Doorstroom junior naar senior 5 -5

Leden per 1 januari 2019 168 22 190

Nieuwe leden 19 11 30

Opzeggingen -25 -12 -37

Doorstroom junior naar senior 1 -1

Leden per 1 januari 2020 163 20 183
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Contributiebedragen 2019 

De contributiebedragen in het jaar 2019 bedroegen: 

Communicatie 

De Whereflits is in 2019 negen keer verschenen. Sanneke Franker heeft de redactie ervan 
op zich genomen. Ze verzorgt ook de berichten voor onze sociale mediakanalen. Op 
Facebook hebben we nu 226 volgers.  

Verder houden we onze leden op de hoogte via een scherm in de soos. Peter 
Spiegelenburg, die ook onze website beheert, zorgt voor de berichten over het weer, de 
agenda en andere belangrijke zaken.  

In het voorjaar heeft een klein comité met Sanneke, Wanda en Riet twee flyers ontworpen: 
één gericht op de jeugd en één gericht op volwassenen.  

  

Senioren Junioren

Regulier lidmaatschap 230,55 177,96

Gezinslid 166,55 145,96

KNRB-contributie 37,45 21,04

Entrée 20,00 15,00

Donateur 21,00 n.v.t
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Botenverbruik per type 

Naam type Lftd in 
2018

aantal 
pers Gewicht 2019 2018 2017 2016 2015

Kuifeend C1 6 1 nvt 96 106 77 117 88

Tureluur C1 7 1 nvt 26 44 18 50 30

Linde Volans 4 1 nvt 9 7 6 8  -   

Dorado 1x 10 1 40-55 27 27 28 31 24

Kat 1x 12 1 40-55 27 20 24 22 33

Kees 1x 17 1 40-55 28 20 26 22 27

Muis 1x 12 1 40-55 36 25 28 44 12

Toy 1x 17 1 40-55 28 13 31 31 23

Nova 1x 4 1 50-65 110 110 131 111 31

Aquarius 1x 19 1 55-70 8 46 20 43 63

Aries 1x 27 1 55-70 - 2 7 8  -   

Mercurius 1x 14 1 55-70 2 24 7 45 23

Ophiuchus 1x 8 1 55-70 26 54 28 29 58

Orion 1x 15 1 55-70 30 13 15 45 45

Pluto 1x 29 1 55-70 - 6 6 4 3

Virgo 1x 25 1 55-70 - 0 4 6  -   

Vos 1x 8 1 55-70 33 12 21 32 32

Phoenix 1x 9 1 60-75 115 97 90 104 114

Sirius 1x 1 1 65-83 61 51 - - -

Pegasus 1x 9 1 75-85 39 49 55 120 94

Izar 1x 1 1 ±80 26 - - - -

Sagittarius 1x 17 1 75-90 34 35 12 28 27

Taurus 1x 40 1 75-90 30 38 46 69 59

IJdoorn 1x 25 1 75-90 17 31 21 28 22

Pulsar 1x 4 1 85-100 20 28 69 31 15
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Gors 1x 22 1 90-100 - 2 6 5 6

Aquila 1x Bv 6 12 1 60-75 26 16 20 33 18

Kleine Beer 1x Bv 6 30 1 60-75 48 43  -   2 2

Lynx 1x Bv 6 1 1 ±80 25 - - - -

Pyxis 1x Bv 6 10 1 75-90 47 48 35 64 61

Septem Triones 1x Bv 6 29 1 75-90 26 29 71 37 24

Eend W1+ 36 2 nvt 26 27 46 43 53

Meerkoet W1+ 50 2 nvt 61 63 76 91 93

Zwaluw C2x 6 2 nvt 49 50 49 71 78

Tweemin 2- 1 2 ±80 20 - - - -

Gemini 2x 17 2 < 60 12 12 1 7 2

Volans 2x 11 2 < 60 8 16 6 14 3

Polaris 2x 3 2 60-70 68 48 56 45  -   

Dolfijn 2x 6 2 60-80 91 92 112 143 131

Twins 2x 9 2 75-90 56 40 42 59 74

Where 2x Bv 6 41 2 75-90 81 24 48 69 45

Alk W2+ 8 3 nvt 65 85 107 124 98

Blauwe Reiger W2+ 48 3 nvt -  -    -    -    -   

IJsvogel W2+ 3 3 nvt 67 68 - - -

Jan van Gent C2x+/
C3x 5 3 nvt 68 59 55 81 60

Rietgans C2x+/
C3x 24 3 nvt 71 110 118 125 124

Schermer C2+ 
(C2x+) 42 3 nvt 1 11 8 10 7

Nieuwersluis 2x+ 59 3 nvt 10 11  -   7  -   

Casarca W2++ 12 4 nvt 22 12 18 15 20

Jisperveld W2++ 31 4 nvt 98 103 57 30 58

Lepelaar W2++ 18 4 nvt 55 35 88 48 46

Naam type Lftd in 
2018

aantal 
pers Gewicht 2019 2018 2017 2016 2015
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Pijlstaart W2++ 20 4 nvt 44 29 46 28 28

Stormvogel W2++ 1 4 nvt 24 3 - - -

Waterhoen W2++ 32 4 nvt 40 50 67 96 76

De Haal C3x+ 10 4 nvt 126 134 135 150 145

Overwhere C3x+ 16 4 nvt 96 105 120 101 144

Tienvoorvier 4x- 25 4 < 100 73 73 73 71 41

Wheermolen B4x+ 
(B4+) 8 5 nvt 18 21 26 23 32

Jubilot C4x+ 
(C4+) 36 5 nvt 32 26 33 35 47

Sapmeer C4x+ 
(C4+) 25 5 nvt 61 44 43 29 63

Wijdewormer C4x+ 7 5 nvt 153 136 135 166 162

Purmer 4x+ 49 5 < 75 - 10 11 16 8

Watergang 4x+ 8 5 < 90 19 35 28 43 30

Stinkevuil 4x+Bv 
6

11 5 < 90 11 0 5 4 9

Beemster C4+ 46 5 nvt 34 18 13 14 20

Barnegat 4+ 29 5 < 100 7 2 2 2 5

Waterland JC4x+ 43 5 < 60 4 8 15 20 7

Purmerend 8+ 11 9 70-80 1 3 3 21 65

Oud Purmerend 8+ 28 9 < 100 9 22 38 48 3

Naam type Lftd in 
2018

aantal 
pers Gewicht 2019 2018 2017 2016 2015
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Hoofdstuk 2 Verslagen van de Commissies 

Materiaalcommissie 

Het jaar begon bijzonder. Een groep leden heeft de portemonnee getrokken en 
gezamenlijk een oude 2- aangeschaft. Een van de eerste kunststof-romp-boten uit de jaren 
tachtig. Na enkele weken noeste arbeid en een hoop plezier, is de boot als nieuw. De boot 
is compleet gestript en volledig met nieuwe materiaal weer opgebouwd. Na de 
doopplechtigheid heet de boot voortaan “Tweemin”. 

Mooi om te vermelden is dat deze boot in het afgelopen half jaar al meer gebruikt is dan 
menige andere boten in onze vloot. Het lijkt er op dat het boordroeien weer een beetje in 
opkomst is. Wat zo’n bootje al niet kan doen! 

Qua reparaties was het een rustig jaar. Naast wat klein onderhoud hier en daar was de 
schade aan de Pyxis en de Tienvoorvier eigenlijk het enige noemenswaardige. De beide 
boten hebben wij vakkundig laten repareren door de firma Roeigoed, deels vergoed door 
de verzekering. 

Tot slot zijn er 2 skiffs toegevoegd aan de vloot. Een Swift genaamd Izar, vergelijkbaar met 
de Sirius en een Janousek genaamd Lynx. De laatstgenoemde is alleen te gebruiken met 
bevoegdheid 6. De oude skiffs Mercurius en de Virgo zijn afgestoten en verkocht. Tevens 
zijn er een hoop oude riemen verkocht aan een roeivereniging in Lisse. Dat ruimt lekker 
op! 

Denis du Cloo (materiaal@prvdewhere.nl) 

Clubgebouw, botenhuis 

Afgelopen jaar zijn de kozijnen van het club gebouw in een nieuwe verf laag gezet. Dit kan 
er weer een paar jaar tegen. Verder is er het gewone onderhoud gepleegd aan ons mooie 
clubhuis. 

Tijdens de schoonmaakdag is er (helaas) door een kleine groepje Where leden de handen 
uit de mouwen gestoken. 

 We gaan dit jaar verder met het vervangen van de spaarlampen naar led verlichting. Ook 
is het de bedoeling om in de toiletten bewegingssensoren te plaatsen. Nu branden de 
lampen constant. 

Rob de Wit (clubgebouw@prvdewhere.nl) 

Instructiecommissie 

Nieuwe leden die zich aanmelden worden opgevangen en opgeleid door de instructie-
commissie. Soms kan iemand worden geplaatst bij een bestaande ploeg, maar meestal 
moet er worden begonnen bij de basis instructie.  

Begin van het jaar hebben we met een grote groep instructeurs twee avonden les 
gekregen in het kijken naar roeifouten en uitleg gekregen over wat voor oefeningen daar 
dan bij zouden passen. Het waren leuke en leerzame avonden die we ook dit jaar weer op 
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de planning hebben staan, zodat we als instructeurs weer helemaal opgefrist aan het 
nieuwe seizoen kunnen beginnen.  

Voor het schoolroeien bekijken we ook steeds weer of wij de aanvragen van de scholen 
wel of niet kunnen invullen. En ook dit jaar stonden de skiff-lessen weer op de 
donderdagavonden gepland. 

Het is erg belangrijk dat de vereniging weer even beetje groeit. Wij hopen dat we ook in 
het nieuwe jaar weer veel nieuwe leden roeien mogen leren. Dus als jullie familieleden, 
buren of zelfs vage kennissen enthousiast kunnen krijgen voor het roeien neem ze mee 
naar de open dag op 18 april 2020.    

Iedereen weer enorm bedankt voor de hulp en medewerking.  

Jaap Nijman (instructie@prvdewhere.nl) 

Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie is weer superactief geweest in 2019. Uiteraard verzorgden de jeugd-
instructeurs weer de instructie aan jeugdleden. Daarnaast waren er leuke en nuttige uitjes, 
zoals het omslaan in het zwembad, de oliebollentocht en uiteraard het jeugdkamp met 
Hemelvaart. 

Helaas is Wanda in september afgetreden als jeugdcommissaris. Toen er geen vervanger 
voor haar was onder de ouders, heeft een klein comité een nieuwe organisatie bedacht. 
De bestaand bestuursleden hebben een aantal taken onderling verdeeld: instructie valt 
onder de instructiecommisssaris, de limonade en thee onder de sooscommisaris en de 
tochtjes onder de toercommissaris. Gelukkig heeft Jeroen Vos, die toch al heel veel deed, 
ermee ingestemd om zich voortaan “hoofd jeugdinstructie” te mogen noemen. En de 
meeste zaken organiseren jeugdinstructeurs zelf.   

Toercommissie 

De toercommissie heeft met steun van Hans Wensveen de 3 bekende jaarlijkse tochten 
georganiseerd: 

• 7 april de Voorjaarstocht. Rondje Purmer met uitstap in Edam en rondleiding VVV; 38 
deelnemers uit 6 roeiverenigingen onder wie 8 Whereleden; het weer was prachtig en 
Thomas Groot en de VVV weer erg leuk; voor de deelnemers was een kruiswoordpuzzel 
gemaakt, die per ploeg moest worden gemaakt; ook de soepmaaltijd aan het einde van 
de dag was als vanouds. 

• 16 juni de Waterlandtocht weer naar Zaandam met lunch bij De Zaanse Roei- en 
Zeilvereniging; life muziek ook onderweg en bij de sluizen; het was wederom een 
schitterende tocht; de toercommissie houdt deze tocht ook in de volgende jaren; er 
waren 33 deelnemers uit 5 roeiverenigingen onder wie 4 Whereleden; deze keer werd 
een competitie gehouden in het maken van een loflied op het roeien dat bij de borrel 
ten gehore gebracht werd per ploeg. Het buffet was weer heerlijk vervaardigd door 
Grieks restaurant Kriti. 

• 22 juni de MidZomaarAvondtocht. In tegenstelling tot voormelde tochten een geheel 
interne tocht voor onze eigen vereniging met vrije, kosteloze deelname; naar Edam; bij 
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Thomas Groot een uurtje neergestreken en toen weer terug met de lichtjes aan in het 
donker; het was een schitterende avond met na afloop een BBQ met divers zelf 
meegebrachte etenswaar en lekkernijen; er deden ongeveer 4 boten mee (omdat de 
deelname vrij was, heb ik geen administratie van de deelnemers); vooraf zijn we nog 
naar de Kom bij de sluis gevaren in het kader van Purmerend Drijft; dat stelde niet veel 
voor; er waren wel veel elektrische speedbootjes op zonnepanelen die voor een 
jaarlijkse wedstrijd naar Purmerend waren gekomen. 

Dankzij de verhuur van boten aan andere verenigingen is 2019 financieel gezond geweest 
voor de toercommissie en kan een klein verlies op de Waterlandtocht worden 
goedgemaakt. 

De gastentochten blijken niet meer in de smaak te vallen bij onze Whereleden. De vraag 
komt op of het voor onze vereniging nog wel nuttig is deze te organiseren op de wijze 
zoals de afgelopen jaren gedaan. Hoe zou het beter kunnen? Daar wordt over nagedacht! 

Pieter Schmal (toercommissie@prvdewhere.nl) 

Wedstrijdcommissie 

0-Meting 

Op 23 maart 2019 startte het roeiseizoen met een O-meting. De belangstelling was groot, 
in totaal hadden zich 51 deelnemers (roeiers en stuurlieden) aangemeld. Om iedereen in 
een favoriete boot te laten starten, werden er twee heats georganiseerd. Boten konden 
dus twee keer ingezet worden. 

Bij de 0- meting gaat het niet om winnen, maar alle geroeide tijden werden wel 
genoteerd. Het was een plezierig evenement; koffie, thee,  broodjes, en soep na afloop en 
veel gezelligheid. 

Werving en behoud leden 

In de eerste helft van 2019 is ook werk verzet voor  de werving en het behoud van nieuwe 
leden. We hebben o.a. flyers laten maken voor potentiële jeugdleden en voor ouderen. 
De website kreeg nieuwe updates, persberichten gingen de deur uit.  Ons ledenbestand 
nam behoorlijk toe, helaas later ook weer af. Werving en behoud van leden blijft een 
aandachtspunt. 

Wedstrijdboten en wedstrijd roeien 

Lange tijd was het gebruik van wedstrijdboten voorbehouden aan een kleine groep 
Whereleden, aan wie bevoegdheid 6 was toegekend. Veelal hadden deze roeiers in hun 
jeugd wedstrijden op nationaal niveau geroeid. De drempel voor andere Whereleden om 
die bevoegdheid te halen  (en om daarmee ook in onze wedstrijdboten te kunnen varen), 
was hoog. Dit kwam mede door onduidelijke exameneisen. Dit jaar zijn de exameneisen 
verhelderd en iedereen die na het behalen van skiff bevoegdheid 5 verder gecoacht wil 
worden voor bevoegdheid 6 kan dit aanvragen bij de instructie- en wedstrijdcommissaris. 
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Examencommissie 

Al langere tijd was er in onze vereniging behoefte om meer eenduidigheid in het 
examineren te verkrijgen, gekoppeld aan instructie en geldend van examens voor wherry 
tot en met bevoegdheid 6. Met een aantal ervaren leden is een examencommissie 
gevormd. We willen graag op één lijn zitten met instructeurs en zoeken naar een 
koppeling tussen instructie en examen. Het doel is een goede roeitechniek, sportieve 
prestaties en veiligheid voor mensen en materiaal. In het voorjaar van 2020 komt de 
commissie met uitgeschreven exameneisen die helderheid geven aan roeiers, instructeurs 
en examinators. 

Nieuwelingen wedstrijd 

In onze regio worden jaarlijks regiowedstrijden georganiseerd voor roeiverenigingen 
Boven het IJ. De organisatie rouleert en dit jaar was De Where aan de beurt. Een aantal 
van onze nieuwe  leden hebben hun eerste wedstrijd gevaren. Volgend jaar is OSSA uit 
Heerhugowaard de organiserende vereniging. Hopelijk hebben we dan weer een aantal 
roeiers die de strijd in de regio wil aangaan. Uitdaging genoeg! 

Einde zomerseizoen – eindmeting 

Op zaterdag 12 oktober is de eindmeting georganiseerd, een race over 2300 meter en de 
Purmer Rond. De opkomst was beduidend lager dan de startmeting (0- meting) in maart. 
Er waren  maar 21 deelnemers maar er  was wel veel gezelligheid. Het kan een goede 
gewoonte worden om met zoveel mogelijk leden de start en het eind van het seizoen te 
beleven. 

Riet van Straten (wedstrijden@prvdewhere.nl) 

Sooscommissie 

Evenementen 

Behalve de reguliere kantine-diensten hebben we dit jaar ook weer enkele speciale 
evenementen voorbij zien komen: 

• in januari natuurlijk de Nieuwjaarsreceptie. Waar we onder het genot van een hapje, 
een drankje en de nieuwjaars-speech van onze voorzitter gezamenlijk het nieuwe 
jaar inluidden. 

• in de zomer de aankomst en vertrek van de KiKa-boot. Deze boot werd door heel 
Nederland geroeid om geld op te halen voor KiKa en kwam eind juni op een 
zondag op onze vereniging aan. En een week later ging de boot weer verder, op 
weg naar Lelystad. Beide keren is door enkele enthousiaste roei-leden een gezellige 
maaltijd verzorgd. 

• in september de nieuwe-leden-tocht, waarbij de deelnemers halverwege de tocht 
(midden in de weilanden van onze polder) werden getrakteerd op een kom lekkere 
warme soep. 

• in september de jaarlijkse jeugd-wedstrijden. De organisatoren, deelnemers, 
begeleiders en supporters zorgen elk jaar weer voor een gezellige drukte! 
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Pin-kastje 

Jawel, ook de soos van onze roei-vereniging gaat (soms) met de tijd mee. Sinds 
halverwege vorig jaar kan er zowaar worden gepind! Als de techniek ons tenminste niet in 
de steek laat ;-). Gelukkig gebeurt dat niet vaak en is het over het algemeen snel weer 
hersteld (met speciale dank aan Peter Spiegelenburg). 

Bezetting van de commissie 

Ook in 2019 hebben de soos-vrijwilligers weer hun uiterste best gedaan om de bar open 
te hebben op de momenten dat de roeiers daar het meest behoefte aan hebben. Als het 
je leuk lijkt om zo nu en dan achter de bar te helpen, meld je dan aan. Je wordt eerst 
ingewerkt en daarna kan je zo af en toe een bardienst draaien. Heb je vragen, dan kan je 
mij natuurlijk altijd aanspreken, mailen of bellen. 

Hierbij mijn dank aan allen die dit jaar hebben geholpen achter de bar. Hopelijk mag ik 
(en de rest van de vereniging) in 2020 wederom op jullie inzet en hulp blijven rekenen! 

 René Otsen (soos@prvdewhere.nl) 

Vrijwilligers 

Wij zijn een vereniging, en dat houdt in dat alles wat er bij onze club gebeurt door 
vrijwilligers word gedaan. Gewoon leden die snappen hoe het werkt bij een vereniging en 
vaak voor of na dat ze zelf geroeid hebben ook nog even een uurtje iets doen om de 
vereniging te kunnen laten functioneren. De een staat af en toe achter de bar, andere 
geven instructie, of werken mee aan onderhoud van boten en gebouw. Niet alle 
werkzaamheden zijn voor iedereen zichtbaar, maar het is bijvoorbeeld ook altijd wel weer 
lekker dat er voldoende schone handdoeken liggen om de boten af te drogen, Af en toe 
stukjes verschijnen op facebook of de website. Het lijkt vaak zo gewoon maar het gaat 
echt niet vanzelf. Wij hebben best veel vrijwilligers die op de een of andere manier actief 
zijn binnen de club. Ook in 2019 hebben we weer met een grote groep genoten van een 
gezellig vrijwilligersdiner.  Onder leiding van Inge Langereis en Astrid Kooistra en met 
assistentie van Johan Hage en Jeroen Vos hebben wij de aanwezigen dit jaar op een 
Thaise maaltijd met een “bakboord” of een “stuurboord” saus naar keuze getrakteerd. Op 
het einde van de avond is het wel altijd even erg druk in de keuken als alle aanwezige 
vrijwilligers willen helpen met opruimen en schoonmaken, de kookploeg kan dan nog 
even uitrusten en van een extra kopje koffie genieten.    

Ik wil namens het bestuur en alle leden nogmaals mijn dank uitspreken aan iedereen die 
het afgelopen jaar als vrijwilliger op de een of andere manier actief is geweest voor onze 
mooie vereniging. En als je denkt; ik kan en wil ook wel iets doen naast alleen roeien, 
gewoon even praten, er is altijd wel wat te doen. 

Jaap Nijman (vrijwilligers@prvdewhere.nl) 
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Hoofdstuk 3 Verslag van de penningmeester: financiële 
jaarstukken 

Het is weer zover om de cijfers over 2019 te presenteren. Als bijzondere uitgaven kunnen 
genoemd worden de instapcursus tot roei-instructeur, de aanschaf van 2 skiffs, de 
vervanging van een vaatwasmachine en muziekinstallatie. Als roeivereniging beschikken 
wij over veel bezittingen, zoals clubgebouw, roeimateriaal, wisselvlotten en ergometers. In 
dit verband vormen onze afschrijvingskosten de grootste kostenpost. 

Gelukkig zijn er ook een aantal meevallers te noteren, zoals een donatie uit het ING-
medewerkersfonds, subsidie deskundigheidsbevordering voor de instructeurscursus, 
verkoop van een skiff en de opbrengst van verhuur van onze boten aan andere 
roeiverenigingen. Medio juli 2019 is een pinapparaat in de soos geïnstalleerd, waarvan 
meer gebruik wordt gemaakt dan was ingeschat. 

Dankzij deze meevallers is over 2019 een positief resultaat te noteren van €. 800,-. 

Balansposten 2019 
Onder dit hoofdstuk zijn alleen de posten opgenomen die naar onze mening enige 
toelichting behoeven. 

Afschrijvingen 

Het clubgebouw wordt afgeschreven over 30 jaar, hiervan zijn reeds 19 jaar verstreken. De 
boten worden afgeschreven over 10 jaar en voor de riemen/riggers geldt een 
afschrijvingstermijn van 5 jaar. De wisselvlotten zijn afgeschreven. Het instaphek wordt 
over 15 jaar afgeschreven, waarvan er 9 verstreken zijn. Zie verder de resultatenrekening 
2019 hierna. 

Kapitaal 

In verband met voorgenomen investeringsplannen aan het botenhuis is op de Algemene 
ledenvergadering (hierna: ALV) van 30 november 2018 besloten om de “voorziening 
onderhoud botenhuis“ te verhogen naar  €. 35.000,-. Zie ook het kopje “Voorziening 
onderhoud botenhuis” hierna. 

Op de ALV van 5 april 2019 is besloten om het negatieve resultaat van €. 6.502,- over 2018 
in mindering te brengen op het kapitaal.  

Op de post kapitaal zijn de volgende mutaties verwerkt. 

Openingsbalans per 1 januari 2019            €. 195.388,- 

Negatief resultaat over 2018      af  €.     6.502,- 

Boeking naar “Voorziening onderhoud botenhuis”   af €.   15.450,- 

Eindbalans per 31 december 2019            €. 173.436,- 
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Reserves 

Onze reserve is al jaren vastgesteld op €. 12.578,- In ons concept beleidsplanplan 2015 – 
2020 is opgenomen dat deze reserve is aangewezen als calamiteitenreserve. Inclusief 
sleutelgeld is dit bedrag vastgesteld op €. 15.000,-. 

Voorziening sleutels 

Deze voorziening is met €.340,- toegenomen door storingen voor borg van uitgegeven 
sleutels. Op 31 december 2019 is deze voorziening €. 2.812,-.  

Voorziening onderhoud botenhuis 

Per 1 januari 2019 is de openingsbalans          €. 19.550,- 
Boeking van “Kapitaal”          bij  €. 15.450,- 
Per 31 december 2019 is de eindbalans          €. 35.000,- 

Egalisatierekening VSB-fonds  

Voor het VSB-fonds moeten wij terug in de tijd. Rond 1999/2000 is het clubgebouw 
verbouwd en was naast een hypotheek (reeds afgelost) bekostigd door een schenking van 
het VSB-fonds. Om de exploitatiekosten van het botenhuis te verminderen is door het 
bestuur destijds besloten om de schenking van het VSB-fonds van €. 152.000,- als 
balanspost (reserve) op te nemen. Met ingang van 2017 wordt per jaar een bedrag van €. 
1.750,- (v.h. €. 7.600,--) vanuit het fonds aan het resultaat onder de noemer “vrijval 
egalisatierekening” toegevoegd. Op de eindbalans staat nu €. 17.561,- . 

Overlopende posten 

Te ontvangen posten:  

deze post bestaat uit nog te ontvangen contributie over 2019 van €.188,-. 

Vooruit ontvangen posten:  

betreft vooruitbetaalde contributie over het jaar 2020 van €. 542,-. 

Vooruitbetaalde posten:  

betreft kosten slijterij soos €. 15,-. 

Overige vorderingen:  

betreft nog te ontvangen pinontvangsten over 2019 van €. 168,-. 

Voorraad goederen soos:  

de voorraad is vastgesteld op een bedrag van €. 530,-. 
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BALANS	PRV	De	Where 2019 2018

OMSCHRIJVING Debet Credit Debet Credit

Gebouwen	botenhuis 297.898 297.898

Afschrijving	gebouwen	botenhuis 197.761 187.831

Inventaris	soos 11.346 9.893

Afschrijving	inventaris	soos 9.249 7.744

Boten 294.523 286.667

Afschrijving	boten 234.598 222.034

Riemen/riggers/dollen	e.a. 60.789 70.014

Afschrijving	riemen/riggers/dollen.	e.a. 53.686 61.862

Botenwagen/ergometers/wisselvloGen	e.a.	 28.585 28.370

Afschr.	botenwagens/ergometers/wisselvloGen	e.a. 26.791 25.690

Kapitaal	per	1	januari 173.436 195.388

Reserves 12.578 12.578

Voorziening	sleutels 2.812 2.472

Voorziening	onderhoud	botenhuis 35.000 19.550

EgalisaMerekening	VSB-fonds 17.561 19.311

Hypotheek	gebouw 0 0

Kas	soos 1.084 1.324

ABN-AMRO	spaarrekening	….245 270 270

ABN-AMRORek-courant	….147 1.418 5.061

ING	Rek-Courant		…..730 2.788 3.836

ING	Spaarrekening	….730 65.212 44.212

Te	ontvangen	posten 188 1.092

Te	betalen	posten 0 0

Vooruitontvangen	posten	 542 532

Vootuitbetaalde	posten 15 37

Overige	vorderingen	 168 368

Overige	overlopende	acMva 0 954

voorraad	goederen	soos 530 522

Af	te	dragen	aan	SMchMng	KikaRow 0 120

Voorraad	kleding	

Resultaat 800 6.502

Totalen 764.814 764.814 756.066 756.066
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Resultatenrekening 2019 

Met betrekking tot de overige posten is aan de hand van de resultatenrekening te zien 
hoe hoog de kosten zijn vastgesteld. Een aantal posten worden hierna nader toegelicht. 

Afschrijvingskosten 

Zoals al eerder is opgemerkt blijven onze afschrijvingskosten de grootste kostenpost. In 
2018 waren deze kosten nog totaal €. 29.212,-, in 2019 zijn deze kosten gestegen naar 
totaal €. 29.634,- 

Onderhoud gebouw 

Onder deze post zijn verfbenodigdheden geboekt voor het schilderen van deuren en 
wanden in kleedkamers, hal, bestuurskamer en fitnesruimte. Verfwerkzaamheden aan de 
buitenkant van het clubgebouw zijn gezien de geringe bedragen op de lopende rekening 
“onderhoud gebouw” geboekt en niet op “voorziening onderhoud gebouw”. Er zijn extra 
kosten gemaakt voor brandbeveiliging. Door deze uitgaven valt de post onderhoud 
gebouw hoger uit.  

Instructie 

De Instapcursus roeicoach van totaal €. 1.190,- is ten laste gekomen van de post instructie. 
Voor deze cursus is aan subsidie €. 645,83 ontvangen, zodat de werkelijke instructiekosten 
lager uitvallen. De ontvangen subsidie wordt echter niet op de post instructie geboekt 
maar op de post subsidie. Aan deze cursus hebben 17 leden meegedaan, waaronder veel 
jeugdleden. 

Jeugd-roeien 

Onder de uitgaven vallen o.a. zwemmen in het Leeghwaterbad, Paastocht, 
Sintmaartentocht, Sinterklaas-tocht, Kerstdiner, oliebollentocht en niet te vergeten het 
jeugdkamp. Voor het jeugdkamp wordt van de deelnemers een eigen bijdrage gevraagd. 

Wedstrijd- en regioroeien 

Onder deze post vallen de bijdrage van €. 200,- voor de Elfsteden Roeimarathon en 
diverse inschrijfgelden voor wedstrijdroeien zoals de jeugdhead, AA-race en jeugd 
Eemhead. 

Indoortraining 

De indoortraining wordt nu op de vereniging gegeven en niet meer in het 
“Doplaantje” (sportzaal). De uitgaven zijn gedaan voor de aanschaf van matjes. 

Materiaalonderhoud 

Aan twee boten is schade ontstaan waarvan de schade aan één boot wordt geclaimd bij 
de verzekerings-maatschappij onder aftrek van het eigen risico van €. 150,-. Voor de 
andere boot blijft de schade onder het eigen risico. Deze kosten worden geboekt onder 
materiaalkosten. Zover bekend is dit de eerste keer dat schade aan een boot wordt 
geclaimd.  

Vrijwilligerscoördinator 

Onder deze post wordt het vrijwilligersdiner geboekt. 
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Verzekering algemeen 

Onder deze post worden de vlootverzekering, glasverzekering, botenwagenverzekeringen 
en aansprakelijkheidsverzekering (AVB) geboekt. 
Beheerskosten 

Onder deze post worden o.a. licentiekosten, huur postbus, afvalbeheer, bloemen, 
presentjes, jubileumkosten e.d. geboekt. 

Ontvangen contributie 

Voor één lid is de contributie over 2019 oninbaar geleden.  

Ontvangen subsidie  

Deze post is als volgt opgebouwd: 

Deskundigheidssubsidie nabetaling (Roeichoach A)    374,- 

Deskundigheidssubsidie (Instapcursus)       646,- 

Jeugdsubsidie         554,- 

JSP-bijdrage (jeugdpas)          30,- 

OZB-subsidie       1.973,- 

Totaal                 €. 3.577,- 

Resultaat soos 

Resultaat soos ziet er als volgt uit: 

Omzet soos pin          709,- 

Omzet soos kas       9.651,- 

Inkoopwaarde soos       1.483,- af 

Kosten non-food ect.         556,- af 

Kosten pinnen           14,- af 

Eigen verbruik         114,- af 

Resultaat soos               €. 8.193,- 

Verhuur boten 

De verhuur boten aan andere verenigingen heeft €. 711,- opgeleverd. Hieruit kan de 
conclusie worden getrokken dat wij aan andere roeiverenigingen mooi roeiwater kunnen 
bieden in een boeiende omgeving. 

Bijzondere baten 

Als buitengewone baten over 2019 valt €.1.732,- te noteren. Dit bedrag bestaat uit de 
opbrengst van de verkoop van Mercurius (skiff) van €. 400,- verkoop riemen van €. 275,-, 
schenking van €. 57,- en €. 1.000,- donatie van het ING Nederland fonds voor 
Medewerkers (met dank aan René). 
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KikaRow 

Op de tussenrekening KikaRow zijn de ontvangsten geboekt van de koekenbakkersacties 
en donaties voor een totaalbedrag van €. 700,-. Op 26 september 2019 is dit bedrag als 
donatie overgemaakt aan Stichting KikaRow. Deze grootboelrekening is thans opgeheven.  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RESULTATENREKENING	PRV	De	Where 2019 2018

OMSCHRIJVING Debet Credit Debet Credit

Afschr.	kosten	botenhuis 9.930 9.930

Afschr.	kosten	inventaris	soos 1.504 1.138

Afschr.	kosten	boten 14.795 14.266

Afschr.	kosten	riemen/riggers/dollen	e.a. 2.305 1.652

Afschr.	Kosten	botenw/ergo/wisselvloGen	e.a. 1.100 2.226

Voorziening	groot	onderhoud 0 0

Vrijval	egalisaMereserve 1.750 1.750

Huur	terrein 3.867 3.761

Nutsbedrijven	gas,	water	en	electra 4.504 4.419

Overheidsheffingen 3.183 2.663

Onderhoud	gebouw 2.168 1.049

Schoonmaakkosten 1.878 2.062

Verzekering	gebouw 2.209 2.808

InstrucMe 1.456 821

Jeugdroeien 695 831

Wedstrijd-	en	regioroeien 574 388

Purmer	Rond	Race 0 1.406

Tourroeien 228 103

Indoortraining 60 271

Materiaalonderhoud 2.601 3.156

Huur(koop)	boten 0 584

CommunicaMe	en	PR 166 250

Vrijwilligerscoödinator	 259 210

Telefoonkosten 523 508

ContribuMe	en	abonnementen 80 90

Verzekeringen	algemeen 3.709 3.681

Kantoorkosten 0 0

Beheerskosten 2.330 2.452

60	jarig	jubileum 0 3.986

Bankkosten 325 292

Ontvangen	contribuMes	en	donaMes 52.353 51.501

Ontvangen	subsidies 3.577 2.699

Resultaat	kleding 0 290

KNRB	en	ARB	te	betalen	contribuMes 7.067 7.629

Resultaat	soos 8.193 7.615

Verhuur	boten 711 248

Bijzondere	baten 1.732 1.755

Rente	opbrengs	bank 0 66

Rentelasten	hypotheek 0 0

Resultaat 800 6.502

Totalen 68.316 68.316 72.529 72.529
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Verloop geldmiddelen 2019 

Op 1 januari 2019 bedragen de liquide middelen €. 54.703,-. Het resultaat van €. 800,- 
over 2019 wordt opgeteld en de afschrijvingen van €. 29.634,-, die niet uitgegeven 
worden zijn eveneens opgeteld. De gift uit het VSB-fonds van €. 1.750,- wordt in 
mindering gebracht (fictief geld). De mutaties “voorziening -onderhoud botenhuis“ was 
begroot op €. 5.000,-. Dit bedrag was bestemd voor buitenschilderwerk aan het 
clubgebouw. Op deze voorziening zijn geen mutaties geboekt. In de werkelijke begroting 
is dit bedrag op nihil gesteld. Zie verder de opmerkingen die onder het kopje “onderhoud 
gebouw” hiervoor zijn gemaakt. 

Dan zijn er mutaties met betrekking tot voorraden, te ontvangen posten, vooruitbetaalde 
posten, vooruit ontvangen posten, te betalen posten, overige vorderingen, overlopende 
activa en af te dragen donatie aan Stichting KikaRow. Per saldo wordt €. 394,- opgeteld. 

Voor de volgende bedragen zijn investeringen gedaan. 

Muziekinstallatie  €.    239,- 

Vaatwasser    €. 1.214,- 

Skiff (5)   €. 4.034,- 

Skiff (6)   €. 6.052,- 

Scullriemen    €. 1.255,- 

Monitor ergometer  €.    215,- 

Totaal    €.13.009,- 

Op 31 december 2019 bedragen onze liquide middelen €. 70.772,-.  

De benodigde geldmiddelen voor bestemmingsreserve en voorzieningen zijn vastgesteld 
op €. 50.390,-. Dit bedrag is toe te rekenen aan: 

Reserves (calamiteiten)   €. 12.578,- 

Voorzieningen sleutels   €.   2.812,- 

Voorziening onderhoud gebouw  €. 35.000,- 

Als eindresultaat blijft €. 20.382 over voor onvoorzien. Uit een inventarisatie van de 
bouwcommissie blijkt dat nog veel werkzaamheden aan het clubgebouw gedaan moeten 
worden. De post onvoorzien zal nodig zijn om deze werkzaamheden in de komende jaren 
uit te kunnen voeren. Voor meer informatie wordt verwezen naar het overzicht ‘Verloop 
geldmiddelen 2019”. 

Voorstel resultaatbestemming 2019 

Het bestuur stelt voor het positief resultaat over 2019 van €. 800,- ten goede te laten 
komen aan “Voorziening onderhoud gebouw”. 

Kees Dijst en Erik de Jong 
(penningmeester@prvdewhere.nl) 
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Verloop geldmiddelen 2019

Werkelijk 2019     Begroting 2019     

Geldmiddelen 1 januari                        A 54.703 54.703
Nettoresultaat 800 1.032
Afschrijvingen 29.634 29.421
Vrijval Egalisatierekening 
inzake gift VSB fonds -1.750 -1.750

28.684 28.703
Mutaties Voorzieningen:
voorziening onderhoud botenhuis 0 -5.000

0 -5.000

Aflossing op hypotheeklening 0 0
Kasstroom B 28.684 23.703

Mutaties vlottende middelen  
en kortlopende schulden:
Te ontvangen posten 904 0
Te betalen posten 0 0
Vooruitontvangen posten 10 0
Vootuitbetaalde posten 22 0
Overige vorderingen 200 0
Overige overlopende activa -954 0
Voorraad goederen soos -8 0
Af te dragen aan Stichting KikaRow -120 0
Mutatie voorziening sleutels 340 0

C 394 0
A+B+C 83.781 78.406

Investeringen:
herinrichting Soos -1.453 -1.453
(vaatwasser en muziekinstallatie)

boot, riemen en voetenborden -11.556 -11.341
(boten scullriemen monitor)

-13.009 -12.794
Geldmiddelen op 31 december 70.772 65.612

Benodigde geldmiddelen voor
bestemmingsreserves en
voorzieningen:

Reserves  (calamiteiten) 12.578 12.578
Voorziening sleutels 2.812 2.922
Voorziening onderhoud botenhuis 35.000 35.000
                                                    50.390 50.500
Over voor onvoorzien 20.382 15.112
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