Concept Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 5 april 2019
Aanwezig: 33 leden
1. Opening en mededelingen
Frans Kat opent de vergadering om 20.00 en heet iedereen van harte welkom. Hij constateert dat
er veel op de club afkomt. Hoe krijgen we nieuwe leden, hoe geven we alle nieuwe leden instructie
en hoe behouden we bestaande leden. Maar ook op het gebied van regelgeving zijn er zaken die
spelen, zoals de nieuwe privacywetgeving.
Er wordt een moment stilte gehouden voor degenen die ons ontvallen zijn en de zieken in onze
naaste omgeving.
We hebben twee jubilarissen in ons midden. Frans reikt de jubileumpolo voor 25 jaar lidmaatschap
uit aan Rolf Rolfes en Kees van Haver. Ben Treijtel is niet aanwezig, hij zal op een later moment
de jubileumtrui voor 40 jaar lidmaatschap ontvangen. Aris Bijvoet is 50 jaar lid. In verband met
familieomstandigheden kon hij vanavond niet aanwezig zijn, Frans is vanmiddag bij hem langs
geweest en heeft hem een presentje ter ere van zijn 50-jarig jubileum overhandigd.
2. Ingekomen stukken
Bij de secretaris zijn vijf afmeldingen van leden voor de vergadering binnen gekomen. Verder is er
een mail van Romke de Vries binnengekomen. Binnen de ploeg van de mixed 8 is de gedachte dat
er mogelijk behoefte is aan een scull 8. Romke vraagt of het mogelijk is de interesse binnen de
vereniging te peilen en of er mensen zijn die in een werkgroep willen meedoen om te onderzoeken
of het mogelijk is een scull 8 binnen de vereniging te realiseren. Pieter Schmal geeft aan dat hij
twee keer heeft geroeid in de scull 8 van ZZV. Bij ZZV wordt de scull 8 regelmatig gebruikt. Jaap
zegt toe dat het bestuur de kosten van het omriggeren naar scull van de twee achten die we al
hebben zal onderzoeken. Naast de kosten heeft het omriggeren ook consequenties voor de
ligplaatsen van andere boten, want de 8 die het minst gebruikt wordt ligt nu erg hoog en is moeilijk
bereikbaar. Bij de volgende ALV, in november, zal in het botenplan voor 2020 de keuze voor een
scull 8 worden opgenomen. Dan is het aan de aanwezige leden om te beslissen of er wel of geen
scull 8 komt.
3. Verslag ALV 30 november 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Aan- en aftreden bestuursleden
Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn:
• Botenhuiscommissaris Rob de Wit
• Wedstrijdcommissaris Riet van Straten
• Jeugdcommissaris Wanda Westerdaal
De secretaris, Sandra Laan, is reglementair aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Jeannine
Kooistra heeft zich voor deze functie verkiesbaar gesteld. De ledensecretaris, Ingrid Sitters, treedt
af. Diane Groot heeft zich voor deze functie verkiesbaar gesteld.
Er zijn geen tegenkandidaten. Alle kandidaten worden (her)kozen.
Frans bedankt Ingrid en Sandra voor hun inzet binnen het bestuur en overhandigd bloemen en
een cadeautje.
5. Jaarverslag 2018 en financiële stukken
De penningmeester, Kees Dijst, kan vanavond niet aanwezig zijn. Hij is geblesseerd door een val
van een trap. De tweede penningmeester, Erik de Jong, licht de gegevens toe. Er zijn geen vragen
naar aanleiding van het jaarverslag.
Wim van der Hoek voert het woord namens de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie
heeft een goede indruk gekregen van de administratie. Er zijn drie kleine opmerkingen:
• Het advies is beter achter de contributie aan te zitten en leden eerder te royeren als er
betalingsachterstanden ontstaan.
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•
•

De kascontrolecommissie constateert samen met de penningmeester dat de soosopbrengst
gebaseerd is op goed vertrouwen en dat die weinig controleerbaar is.
Soms worden onkosten betaald uit de kas van de soos en via de kasstaten van de soos in de
administratie verwerkt. Het verdient de voorkeur als leden onkosten zelf voorschieten en
declareren bij de penningmeester. De penningmeester is snel met uitbetalen en deze
werkwijze geeft veel minder administratieve lasten.

De ALV stemt in met het in het jaarverslag opgenomen voorstel tot resultaatbestemming. De ALV
stemt in met het jaarverslag en verleent decharge aan het bestuur.
Ten slotte moet er een nieuw lid voor de kascontrolecommissie gekozen worden. Dit jaar treedt
Inge Langereis af. Hans Ammerlaan stelt zich beschikbaar als nieuw lid voor de
kascontrolecommissie.

6. PR en redactie
Sanneke Franker geeft aan dat ze kortgeleden heel enthousiast is begonnen met PR en redactie.
De afgelopen tijd heeft ze zich vooral beziggehouden met redactiewerkzaamheden. Koen Koot is
haar nieuwe side-kick bij de jeugd op dat gebied.
De Whereflits blijft zoals het is, het is de bedoeling dat die circa 6 keer per jaar uit komt. De social
media staan even op een wat lager pitje, omdat nog niet duidelijk is welke leden bezwaar hebben
tegen publicatie van foto’s waar ze op staan.
Verder wordt er gewerkt aan een nieuwe lichtkrant. Het is de bedoeling dat er een beeldscherm in
de soos komt te hangen waarop oproepjes en foto’s kunnen worden gedeeld. Ook zal het actuele
weerbericht hier te zien zijn. Hans Ammerlaan geeft aan dat er t.b.v. de Purmer Rond Race al een
internetkabel van de router naar de soos is doorgetrokken. Wellicht kan die gebruikt worden om de
nieuwe lichtkrant op aan te sluiten.
Sanneke wil nu aan de slag gaan met het PR-plan. Marijke Visser zal daarbij op de achtergrond
assisteren. Sanneke vraagt iedereen om stukjes, verslagen enzovoort in te sturen naar
redactie@prvdewhere.nl
Riet van Straten geeft aan dat in het kader van de PR de nieuwe flyer net klaar is. Er zal op
diverse plaatsen geflyerd gaan worden.
Pieter Schmal vraagt naar het voordeel van social media. Sanneke geeft aan dat deze belangrijk
zijn, omdat de vereniging op die manier beter vindbaar is voor nieuwe roeiers. Ten aanzien van de
AVG en toestemming voor het plaatsen van foto’s wordt opgemerkt dat leden actief toestemming
moeten geven voor plaatsing van foto’s waar ze op staan. Ingrid Sitters heeft een concept brief
klaar liggen, die rondgestuurd gaat worden naar alle leden.

7. Rondvraag
Yliana van ’t Veer vraagt wat er gedaan wordt aan ledenwerving. Jaap geeft aan dat we het
afgelopen jaar een promotiefilm gemaakt hebben en dat we actief de lokale media hebben
opgezocht voor PR, dat heeft geleid tot diverse publicaties naar aanleiding van het jubileum en de
Purmer Rond Race. Er is ook een werkgroep ledenwerving en -behoud gestart om hier continuïteit
aan te geven.
Sanneke Franker wil tijdens de ALV graag wat meer toekomstgerichte informatie. “Wat gaan we
het komende jaar doen”. Wellicht kan er op de volgende ALV een dergelijke vooruitblik worden
gegeven?
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Pieter Schmal geeft aan dat we het afgelopen jaar een goede 0-meting hebben gehad en dat
leden zich kunnen inschrijven voor Waterlandtocht die op 16 juni gehouden wordt.
Yliana van ’t Veer geeft aan dat ze tijdens de ALV een stukje terugblik heeft gemist (wat hebben
we gedaan) en een vooruitblik (wat gaan we doen).
Riet van Straten geeft aan dat er aan het einde van het seizoen weer een opvolging van de 0meting gaan organiseren en dat eind september de regionale beginners-roeiwedstrijden bij ons
gehouden worden. Daarnaast zijn we benaderd door de gemeente Purmerend voor het evenement
“Purmerend drijft”.
Koen Koot heeft een opmerking over het vrijwilligersbeleid. Hij heeft zich aangemeld als vrijwilliger
voor het schilderwerk, maar heeft hier geen terugkoppeling op gehad. Verder wilde hij een brief
voor geldinzameling voor KikaRow naar diverse scholen in Purmerend sturen. Hij heeft een
concept van de brief naar diverse bestuursleden gestuurd, maar niet van alle bestuursleden
reactie gehad. Voor hem was het daardoor onduidelijk of hij de brief mocht versturen. We
concluderen dat communicatie een punt van aandacht blijft.
Wim van der Hoek vraagt naar de status van de clubkleding. Hij zou graag voor de komende
Elfsteden Roeimarathon nog wat clubkleding bijbestellen. Frans Kat geeft aan dat hij ermee bezig
is. Zodra de pasmodellen van de kleding binnen zijn, wordt er een kleding-pas-dag georganiseerd.
Sanneke Franker vraagt of derden bij ons terrein mogen aanmeren en op het terrein mogen
verblijven. Frans Kat geeft aan dat dit niet is toegestaan, het is eigen terrein. Koen Koot geeft aan
dat er in de zomer vaak mensen aanmeren en op het terrein verblijven. Dit gebeurt vaak ’s
middags, als er geen roeiers aanwezig zijn. Het is voor mensen niet duidelijk dat het eigen terrein
is. Frans Kat geeft aan dat we bordjes eigen terrein/verboden aan te meren zullen plaatsen.
Johan Hage vraagt of het mogelijk is om nieuwe leden in de Whereflits te vermelden. Sanneke
Franker vindt dit een goed idee.
Verder geeft Johan Hage aan dat een oud-ploeggenoot zijn lidmaatschap na 25 jaar heeft
opgezegd. Zijn oud-ploeggenoot was verbaasd dat hij na zo’n lang lidmaatschap niets van de
vereniging hoorde naar aanleiding van zijn opzegging. Ingrid Sitters is verbaasd, want bij een
opzegging stuurt ze altijd even een persoonlijk berichtje naar de opzegger. Zeker als mensen al zo
lang lid zijn. Ze vraagt Johan om de naam van de ploeggenoot na afloop van de vergadering even
door te geven, dan kan ze even nakijken wat er is misgegaan.
Ger May vraagt of hij een aantal van de nieuwe flyers mee mag nemen om op strategische
plekken neer te leggen. Het antwoord is ja, daar zijn de flyers voor bedoeld.
Frans Kat sluit de vergadering.
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