Concept Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 30 november 2018
Aanwezig: 38 leden
1. Opening en mededelingen
Frans Kat opent de vergadering om 20.00 en heet iedereen van harte welkom. Hij constateert dat
er veel vertrouwde gezichten zijn, het is positief dat de aanwezigen zo trouw komen. Het is jammer
dat er niet meer leden aanwezig zijn, het bestuur ontvangt graag feedback van alle leden tijdens
de ALV.
De druk op het bestuur is momenteel groot, omdat maar een beperkt aantal leden zich actief voor
de vereniging inzet. De meeste aanwezigen doen al heel veel voor de club, maar wellicht weten ze
nog ploeggenoten die iets voor de vereniging willen doen. Er zijn een aantal vacatures binnen het
bestuur en voor andere functies, die zullen we bij agendapunt 6 bespreken.
2. Ingekomen stukken
Bij de secretaris zijn zes afmeldingen van leden voor de vergadering binnen gekomen.
3. Verslag ALV 6 april 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Begroting 2019 en contributie 2019
Kees Dijst licht de begroting 2019 toe.
Ronald van der Staal vraagt op welke ledenaantallen de begroting 2019 is gebaseerd. Kees geeft
aan dat de contributie inkomsten zijn ingeschat op basis van de ontvangen contributies in 2018.
Andre Geluk vraagt naar de onderbouwing van de verhoogde voorziening onderhoud. Kees geeft
aan dat het bestuur voornemens is een aantal asbesthoudende platen uit het gebouw te
verwijderen. Dit moet door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren. Het bestuur heeft zelf een hele
globale raming gemaakt. Bedoeling is om in de loop van 2019 offertes aan te vragen, dan hebben
we een beter beeld van de kosten. Verwachting is dat het werk pas in 2020 of 2021 uitgevoerd zal
worden.
De ALV stemt in met de begroting 2019.
5. Botenplan 2019
Denis du Cloo licht het voorstel “behoud hout” toe.
De ALV stemt in met de definitie van “behoud hout” en met de bijbehorende lijst houten boten die
onder “behoud hout” vallen.
Ten aanzien van het botenplan 2019 geeft Denis aan dat de Janousek skiff in dezelfde
gewichtsklasse als de Pyxis valt. De nieuw aan te schaffen Swift skiff zal in dezelfde
gewichtsklasse als de Sirius vallen.
De ALV stemt in met het botenplan 2019.

6. Vacatures bestuur en overige vacatures binnen de vereniging
Jaap Nijman licht de vacatures toe. Mensen die geïnteresseerd zijn in een vacature kunnen zich
na de vergadering bij een van de bestuursleden melden.
Verder geeft Jaap aan dat Kikarow eind juni bij onze vereniging langs komt. De vereniging wil dan
een cheque aan Kikarow geven. Hij verzoekt iedereen een bijdrage voor Kikarow te doen. Dat kan
contant, na afloop van de vergadering, of via de bankrekening van de club.

7. Rondvraag
Ronald van der Staal vraagt zich af onder welke bevoegdheid de nieuwe 4x- gaat vallen die voor
2020 gepland is in het lange termijn botenplan. Denis du Cloo geeft aan dat het uitgangspunt is dat
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de nieuwe 4x- onder bevoegdheid 5 valt, net als de huidige 10 voor 4. Jaap Nijman geeft aan dat
de definitieve investeringen in boten in het botenplan 2020 worden vastgelegd en dat dit botenplan
eind volgend jaar aan de ALV ter instemming wordt voorgelegd.
Rolf Olsen vraagt of er in het kader van de ledenwerving plannen zijn om de bewoners van de
nieuwe woonwijk aan de overkant aan te schrijven.
Wanda Westerdaal geeft aan dat ze een nieuwe flyer voor het jeugdroeien gaat maken. Die zal
verspreid worden op scholen en ook in de nieuwe woonwijk.
Koen Koot vraagt waar de 4- (de huidige 10 voor vier) komt te liggen als we de vloot in 2020
uitbreiden met een nieuwe 4x-. Denis du Cloo geeft aan dat we daar plaats voor maken in de
loods.
André Geluk vraagt wat de status is van de clubkleding. Sandra Laan geeft aan dat de
kledingleverancier de laatste bestelling niet heeft geleverd in verband met overdracht van de
bedrijfsactiviteiten naar een ander bedrijf. Met het nieuwe bedrijf is afgesproken dat we een nieuwe
kledingpasdag organiseren. Dat gebeurt volgend jaar, zodra we een nieuwe kledingcoördinator
hebben. Op dit moment is de functie van kledingcoördinator vacant.
Verder zijn er geen vragen. Frans Kat sluit de vergadering en geeft aan dat direct na afloop van de
vergadering die nieuwe promotiefilm vertoont zal worden.
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